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تقديم

تقديم

والمواطنــون أيضــا ينتهكــون حريــة
االعــام !!
المحامي بالنقض

نجاد البرعي

إن وجــدت وقتـ ًـا لتقــرأ هــذا العمــل العلمــي الموثــق فســوف
تخــرج مثلــي بحالــة مــن األســى علــى مــا وصــل إليــه حــال
اإلعــام فــي وطننــا العربــي الكبيــر.
ليــس األســى نتيجــة تزايــد عــدد االنتهــاكات التــي أصبحــت
ً
ً
جديــدا فــي بــاد
أمــرا
تواجــه اإلعالمييــن ،فذلــك ليــس
العــرب؛ فحالــة اإلعــام العربــي التــي نــدب مركــز حمايــة
ً
ســوءا مــع كل
وحريــة الصحفييــن نفســه لرصدهــا تــزداد
تقريــر يصــدره المركــز؛ فــا القوانيــن تطــورت ،وال الواقــع
علــى األرض قــد تحســن؛ فاإلعالميــون الذيــن يمثلــون
عيــن المجتمــع وفــي بعــض األحيــان ضميــره يعانــون أشــد
المعانــاة مــن هــذا المجتمــع ومــن الســلطة التــي تقــوم عليــه.
وليــس األســى نتيجــة أن غالبيــة االنتهــاكات ضــد اإلعالمييــن
كان الهــدف األساســي لهــا منعهــم مــن التغطيــة ،وبالتالــي
حجــب المعلومــات عــن الجمهــور؛ فالمعلومــات فــي بالدنــا
رغــم ندرتهــا إال أنــه حتــى النــادر منهــا يــرى البعــض أنــه ال
يجــب أن يصــل إلــى علــم الجمهــور .األســى هــو أن الجهــات
التــي تقــوم باالعتــداء علــى حريــة اإلعــام ،قــد أضيــف إليهــا
فــي هــذا التقريــر جهــة جديــدة لــم تكــن فــي الســابق قــد
دخلــت إلــى هــذا الميــدان؛ هــي «الجهــات غيــر التنفيذيــة و/
أو الخارجــة عــن القانــون»1.

قســم التقريــر المهــم تلــك الجهــات إلــى ثالثــة أنــواع؛
ّ

«أشــخاص ومؤسســات غير حكومية؛ أشــخاص ومؤسســات
مجهولــة الهويــة؛ وتنظيمــات مســلحة أو خارجــة عــن
القانــون» ،وفــي يقينــي أن هــذا هــو الجــزء األهــم والجديــد
فــي تقريــر عــام .2015

يقــول التقريــر الوثيقــة «ومــن واقــع البيانــات التــي أعدهــا
الراصــدون فقــد وقعــت اعتــداءات الجهــات المدنيــة
غيــر التنفيذيــة علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن
ومؤسســاتهم فــي  12دولــة ،وبلــغ عــدد االنتهــاكات 494
انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها  %12.2مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي
ً
انتهــاكا!!».
وثقهــا التقريــر والبالغــة 4034
الجديــد أن أشــكال االنتهــاكات التــي يقــوم بهــا األشــخاص
وبعــض المؤسســات غيــر الرســمية قــد شــملت ليــس فقــط
ً
أيضــا التحريــض
االعتــداءات الجســدية واللفظيــة ولكــن
ـا عــن القرصنة اإللكترونيــة للمواقع؛
والتهديــد بالقتــل؛ فضـ ً

إلــى جانــب االنتهــاك األكثــر رواجـ ًـا فــي عالمنــا العربــي وهــو

محاولــة منــع اإلعالمييــن مــن تغطيــه األحــداث.

 .1أختلــف مــع التقريــر علــى تصنيفــه لداعــش ومــن يمثلهــا علــى أنــه جهــات غيــر تنفيذيــة وخارجــة عــن القانــون .فداعــش وأخواتهــا تنظيمــات تقــوم بإعــان العصيــان
واحتــال أجــزاء مــن الدولــة وفــرض قوانينهــا عليهــا ،هــي بالتأكيــد جهــات تنفيديــة فــي األراضــي التــي تســيطر عليهــا .كمــا ال يمكــن اعتبارهــا تنظيمــات مســلحة خارجــة
عــن القانــون؛ ففــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا تعتبــر هــي «الدولــة» ويجــب محاســبتها علــى هــذا األســاس .ظاهــره داعــش مثــا متكــررة فــي ليبيــا تحــت اســم
«قــوات حفتــر» «مليشــيات الزنتــان» و«رفقــة ميليشــيات مصراتــه» وغيرهــا؛ وموجــودة فــي ســوريا تحــت اســم «اإلدارة الذاتيــة الديمقراطيــة وحلفائهــا» و»الدولــة
اإلســامية وحلفائهــا» و»المعارضــة الســورية وحلفائهــا» وكل هــؤالء يقتطعــون مــن األراضــي التــي كانــت تحكمهــا «الجمهوريــة العربيــة الســورية» ويقيمــون فــي
ـا علــى العاصمــة صنعــاء
المناطــق التــي اقتطعوهــا ســلطة دولــة .وتعرفهــا اليمــن فــي ظاهــرة «انصــار اللــه» المعروفيــن «بجماعــة الحوثــي» والذيــن يســيطرون فعـ ً
ومــا حولهــا  ..وغيرهــا كثيــر .ال يمكــن إذن تصنيــف هــؤالء بأنهــم «تنظيمــات مســلحة أو خارجــة علــى القانــون» ولكــن يجــب تصنيفهــم علــى أنهــم ســلطة دولــة فــي
المناطــق التــي يســيطرون عليهــا .إن الســلطة فــي أي مــكان هــي تلــك التــي تســيطر علــى قطعــة مــن األرض «كبــرت أم صغــرت» تضــع فيهــا القوانيــن وتطبقهــا
علــي المقيميــن فــي األراضــي التــي تحكمهــا؛ وأظــن أن الوضــع فــي العــراق واليمــن وســوريا وليبيــا يؤيــد مــا أقــول .انــزوت ســلطة الدولــة التقليديــة التــي نعرفهــا
هنــاك فــي مناطــق محــددة ونشــأت ســلطة أخــرى فــي تلــك المناطــق أصبحــت تمثــل الدولــة .
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تقديم
المثيــر أن دولتــي الربيــع العربــي األهــم تونــس ومصــر قــد

وثــق التقريــر فــي الفصــل الثانــي عشــر مــن البــاب الثالــث

احتلتــا قمــة الــدول التــي دخــل فيهــا «المواطنــون الشــرفاء»

انتهــاكات لألحــزاب السياســية ضــد اإلعالمييــن!!؛ وفــي

علــى خــط انتهــاك حقــوق اإلعالمييــن فــي التغطيــة ،وعلــى
حــق المجتمــع بأســره فــي أن يعــرف2.

الفصــل الثالــث عشــر مــن البــاب الثالــث انتهــاكات التحالفــات

يقــول التقريــر «أظهــرت النتائــج أن جهــات غيــر تنفيذيــة و /أو
خارجــة عــن القانــون قــد مارســت أعلــى االنتهــاكات كمـ ًـا فــي
مصــر التــي حلــت بالمرتبــة األولــى فــي هــذا اإلطــار بواقــع
ً
ً
انتهــاكا ،ثــم تونــس
انتهــاكا ،ويليهــا العــراق فــي 139
164
والمغــرب»3.
وعلــى الرغــم مــن خالفنــا مــع معــدي التقريــر حــول التوصيــف
«القانونــي» لتنظيــم مثــل «داعــش» ومــن اقتــدى بهــم أو
تخلقــوا هــم فــي رحمهــم؛ إال أنــه ال يمكــن إال االعتــراف
بــأن االنتهــاكات التــي تقــوم بهــا الجماعــات السياســية ذات
الطابــع الدينــي والتــي اغتصبــت ســلطات الدولــة فــي

العســكرية العربيــة بحــق االعالمييــن؛ وكان قــد وثــق مــن
قبــل االنتهــاكات مــن قبــل «مجهولــي الهويــة فــي مناطــق
الصــراع» فــي الفصــل الحــادي عشــر مــن البــاب الثالــث فيــه.
يؤكــد التقريــر علــى مــا هــو معــروف مــن «أن ســامة
اإلعالمييــن وحمايتهــم هــي آخر ما قد تفكر فيه الحكومات»،
ولكننــي لــم أفهــم بصراحــة الحكمــة مــن أنــه «ال جهــة حتــى
العــام  2015تمكنــت مــن تنظيــم عمليــة حمايــة اإلعالمييــن
وصــون ســامتهم والدفــاع عنهــم والمطالبــة بإنصافهــم
وجبــر مــا قــد يتعرضــون لــه مــن أضــرار فــي غيــاب مســألة
اإلفــات مــن العقــاب ،وعــدم تحــرك الحكومــات إلنصــاف
الضحايــا مــن اإلعالمييــن العامليــن علــى أراضيهــا».

األراضــي التــي ســيطرت عليهــا أكثــر عنفـ ًـا وشراســة مــن تلك

مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن الــذي يتولــى إدارة شــبكة

االنتهــاكات التــي تتــم بحــق اإلعالمييــن فــي الــدول العربيــة

المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي «ســند»

فضال
التــي تحميهــا حكومــات مركزيــة بشــكل عــام مــن ناحيــة،
ً

علــى ســبيل المثــال ومنــذ عــام  2000يضطلــع بتلــك

عــن أن مثــل تلــك التنظيمــات تتفاخــر باالنتهــاكات التــي
تقــوم بهــا وتعمــل علــى نشــرها باعتبــار أن ذلــك يمثــل تأكيـ ً
ـدا
لســلطتها مــن ناحيــة ،4وردعــا لمــا تتصــور أنهــم خصومهــا
مــن ناحيــة ثانيــة ،وانتشـ ً
ـارا ألفــكار التنظيــم وآلياتــه مــن ناحيــة
ثالثــة 5.
بشــكل عــام يمكــن القــول أن هــذا التقريــر وضــع بيــن
أيدينــا حقيقــة أننــا بشــكل عــام كمجتمعــات ننتهــك حقــوق
اإلعالمييــن طالمــا كنــا نتصــور أن ممارســتهم لعملهــم ال
تــروق لنــا.

المهمــة بشــكل أو بآخــر؛ قــام بتدريــب محاميــن علــى الدفــاع
عــن اإلعالمييــن؛ قــام بتدريــب اإلعالمييــن علــى مواجهــة
الخطــر أثنــاء تغطيــة النزاعــات المســلحة؛ قــام بمحــاوالت
حثيثــه لتحســين البنيــة التشــريعية .ومعــه وبجــواره نشــأت
مؤسســات عديــدة تقــوم بأعمــال التدريــب والتأهيــل
لإلعالمييــن والدفــاع عــن حقوقهــم .علــى أنــه مــن الواضــح
أننــا ال زلنــا نحتــاج إلــى جهــد «لتأصيــل مســؤولية الدولــة
عــن االنتهــاكات التــي تصيــب اإلعالمييــن مــا دامــت تتــم
علــى أراضيهــا ،أيـ ًـا مــا كانــت صفــة المنتهــك» ،ربمــا ســاعد

 .2يســتخدم مصطلــح «المواطنــون الشــرفاء» والــذي بــدأ فــي مصــر مــع ثــورة ينايــر  2011عندمــا تســتخدم الدولــة عــن طريــق الشــرطة المحليــة بعــض مــن ذوي
الســجل اإلجرامــي المســجلين لديهــا مــن الرجــال والنســاء لالعتــداء علــى المجموعــات المعارضــة المحتجــة علــى سياســتها وعلــى اإلعالمييــن الذيــن يغطــون مثــل
ـدال مــن أن تتدخــل الشــرطة بشــكل مباشــر؛ وحتــى يبــدو األمــر عندمــا تتدخــل أنهــا تحــاول فــض اشــتباك بيــن مجموعتيــن مــن المواطنييــن .وقــد
تلــك اإلحتجاجــات بـ ً
اســتخدمت البيانــات الرســمية وشــبه الرســمية مصطلــح المواطنــون الشــرفاء أثنــاء عامــي  2011و 2012بشــكل واســع .وتلــك الظاهــرة قديمــة ولكــن اســتخدام
الحكومــات لهــا هــو الجديــد ،ففــي مصــر أيضــا وفــي دول عربيــة أخــرى يســتأجر بعــض مرشــحي االنتخابــات مجموعــات مــن هــؤالء النــاس إليقــاع األذى بمنافســيهم
ويطلــق عليهــم حــال ذلــك «أنصــار المرشــح»؛ وأصــل الظاهــرة كان قيــام بعــض ذوي النفــوذ باســتخدام أفــراد أو مجموعــات تتميــز بالبــأس والشــدة لتنفيــذ بعــض
مخططاتهــم وكانــوا يســمون حيــن ذاك «البلطجيــة» .للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى الدكتــور خليــل فاضــل «ســيكولوجية المواطنيــن الشــرفاء» علــى الرابــط:
goo.gl/OE4UhQ
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يمكن مراجعة بحث معنون «البلطجية معتادو اإلجرام في فترات ما بعد الثورات» ـ أحمد أبو زيد  -مجله السياسة الدوليةhttps://goo.gl/aPk431 :

 .4يقــول التقريــر« :تعمــد (تنظيــم داعــش) علــى قتــل  34إعالميـ ًـا بــدم بــارد ،وذلــك علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،حيــث أقــدم التنظيــم علــى قتــل  28إعالميـ ًـا فــي
العــراق غالبيتهــم بعــد اختطافهــم وإخفائهــم ومــن ثــم إجــراء المحاكمــات الميدانيــة العلنيــة خــارج إطــار القانــون بعــد تحشــيد المواطنيــن العادييــن فــي المناطــق التــي
ســيطروا عليهــا وإجبارهــم علــى مشــاهدة وقائــع تلــك المحاكمــات باإلعــدام الميدانــي ،ومــن ثــم إرســال جثــث الضحايــا مــن الصحفييــن إلــى ذويهــم والطلــب مــن
ذويهــم عــدم إقامــة أيــة مراســم عــزاء لهــم .فيمــا أقــدم التنظيــم علــى قتــل  5إعالمييــن فــي ليبيــا مــرة واحــدة ضمــن ظــروف غامضــة ،وقتلــت إعالمــي آخــر فــي
ســوريا».
 .5يقــول التقريــر أنــه «وثــق  91انتهـ ً
ـاكا صــدر عــن «تنظيــم داعــش» غالبيتهــا فــي العــراق وســوريا بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة وقعــت فــي  41حالــة
غالبيتهــا جســيمة وجزائيــة».
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تقديم
مثــل هــذا الجهــد علــى التقليــل مــن مخاطــر انتشــار ظاهــرة
االنتهــاكات التــي يقــوم بهــا «المواطنيــن الشــرفاء» ضــد
اإلعالمييــن .

وبعــد؛ المخاطــر علــى حريــة اإلعــام تتزايــد؛ والعمــل فــي
هــذا المجــال أصبــح خطـ ً
ـرا .الحمايــة قليلة في بعــض األحيان،
منعدمــة فــي أحيــان أخــرى .المؤسســات التــي يتعيــن
ً
مــاذا يلتجــأ إليــه كالقضــاء تشــارك فــي عمليــة
أن تكــون

مؤشــر آخــر خطيــر رصــده التقريــر وإن لــم يحــظ بمســاحة كافيــة

االنتهــاك بشــكل أو بآخــر .الســلطات المحليــة اســتبدلت

مــن التغطيــة فيــه ،ويمكــن اعتبــاره ـ فــي تقديرنــا ـ يماثل في

الشــرطة بـ»ميلشــيات مدنيــة» مــن مواطنيهــا تقــوم عنهــا

جدتــه وخطورتــه موضــوع «المواطنــون الشــرفاء»؛ أقصــد

باالنتهــاكات .ونتيجــه االســتبداد تنشــأ جماعــات مســلحة

هنــا تغــول الســلطة القضائيــة علــي حقــوق اإلعالمييــن!!.

تقتطــع أجــزاء مــن أراضــي الدولــة لتقيــم عليهــا ســلطتها ،ثــم

يــرى التقريــر أنــه مــن الالفــت «توســع الســلطات القضائيــة
فــي التغــول علــى اإلعــام واإلعالمييــن بإجــراء المحاكمــات
غيــر العادلــة ،والتــي تكــررت فــي عــدد مــن دول العالــم
العربــي أبرزهــا مصــر واألردن والســودان».
القضــاء فــي الــدول العربيــة بشــكل عــام هــو قضــاء «ينفــذ
القانــون وال ينشــئه» ،فالســوابق القضائيــة ليــس لهــا غيــر
قــوة معنويــة ،وهــي بشــكل عــام غيــر ملزمــة .ومــن هنــا فــإن
مــا انتهــى إليــه التقريــر بشــأن القضــاء ودوره يحتــاج إلــى كثيــر
مــن التأصيــل.
ينتهــك القضــاء حقــوق اإلعالمييــن فــي محاكمــة عادلــة
منصفــة عبــر أمريــن يدخــان فــي صميــم صلتــه التقديريــة.
األمــر األول هــو ســلطته فــي الحبــس االحتياطــي
ً
أســبابا
«التوقيــف» ،فعلــى الرغــم مــن أن القانــون يضــع
للحبــس االحتياطــي ووضــع بدائــل متعــددة لــه ،إال أن كثيـ ً
ـرا
مــن القضــاة يقفــزون فــوق القانــون ألســباب متعــددة ربمــا
تحتــاج إلــى دراســة خاصــة لتقصيهــا.
األمــر الثانــي؛ هــو متابعــة مــن يقومــون بانتهــاكات حقــوق
اإلعالمييــن وهــو أمــر تشــترك فيــه الســلطة القضائية ممثلة
فــي النيابــة العامــة أو االدعــاء العــام مــع الســلطة التنفيذيــة
ممثلــة فــي أجهــزة البحــث الجنائــي؛ والالفــت للنظــر هــو
تهــاون الســلطتين فــي هــذا األمــر تهاونـ ًـا يؤدي فــي كثير من
األحيــان إلــى إفــات المنتهكيــن؛ وألن للســلطة القضائيــة ـ
الســلطة اإلشــرافية علــى الشــرطة فــي هــذا األمــر ـ ،فــإن
تقصيرهــا فــي متابعــة عمليــة البحــث عمــن ينتهكــون حقــوق
اإلعالمييــن معنــاه موافقتهــا علــى مــا يجــري لهــم ،وهــو مــا
يحملهــا مســؤولية أشــد .فــإن أضفنــا إلــى ذلــك أن القوانيــن
ّ

العربيــة بعامــة تتشــدد فــي معاملــة اإلعالمييــن وتتهــاون
فــي المســؤولية عمــا يحــدث لهــم مــن انتهــاكات يتبيــن لنــا
أن األمــر يبــدو وكأنــه تواطــؤ علــى االنتهــاك.

ال تلبــث أن تقــوم بانتهــاكات ال تســتطيع الدولــة المســتبدة
نفســها أن تقــوم بهــا بهــذا العنــف وتلــك القســوة والشــعور
بالفخــر ال الخــزي.
ً
وأخيــرا الــدول التــي تــرى أن أمانهــا فــي كتــم أصــوات
اإلعالمييــن؛ أو حجــب المعلومــات عــن الجمهــور باعتبارهــم
يعرفــون أن العــورات تُ ســتر والفضائــل تنشــر؛ وفــي عالمنــا
العربــي فــإن جــل مــا يقــوم بــه حكامنــا مــن أمــور وقــرارات
يحتــاج إلــى الســتر.
يبقــى أن إصــدار هــذا التقريــر للعــام الرابــع علــى التوالــي
هــو دليــل التــزام مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بمهمتــه،
ليــس فقــط فــي تقديــم المســاعدة القانونيــة ،ولكــن فــي
المســاعدة علــى وضــع مبــادرات تشــريعية يمكــن أن تــؤدي
ـا عــن تنظيــم مناقشــات بيــن
إلــى حمايــة اإلعالمييــن؛ فضـ ً
القضــاة حــول التطبيقــات المنفتحــة لقوانيــن اإلعــام.
كمــا أننــي أرى أن الطريقــة التــي يتبعهــا المركــز فــي البحــث
والتقصــي تكافــئ أفضــل المعاييــر العلميــة فــي هــذا
المجــال ،وتجعــل أي باحــث عربــي يشــعر بالفخــر مــن أن مثــل
هــذا الجهــد العلمــي المتميــز يصــدر باللغــة العربيــة ،ومــن
مؤسســة عربيــة ،وبجهــد باحثيــن عــرب.
إن حريــة التعبيــر هــي الحريــة المفتــاح ،وبغيرهــا ال تقــوم
للحريــات األخــرى قائمــة ،وحقــوق اإلعالمييــن وحريتهــم هــي
أكثــر مــا يمكــن اســتنطاقه مــن مؤشــرات علــى حضــور حريــة
التعبيــر أو علــى غيابهــا.
وفــي ظنــي أن عالمنــا العربــي يتعيــن عليــه أن يبــذل جهـ ً
ـدا
كبيـ ً
ـرا قبــل أن تقتنــع الحريــات بشــكل عــام أن تســتوطن فيــه .
والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل.
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المقدمة
تصــدر شــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم
العربــي «ســند» تقريرهــا الرابــع فــي نمــوذج تحليلــي جديــد،
وذلــك ضمــن اســتمرارها فــي تطويــر منهجيتهــا فــي إطــار
رصــد وتوثيــق حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي.
وبمراجعــة عناويــن التقاريــر الثــاث الســابقة التــي أصدرتهــا
«ســند» منــذ النســخة األولــى عــام  ،2012يســتخلص تقريــر
عــام  2015اآلتــي:
• مــع انطــاق حــركات االحتجــاج التــي اجتاحــت العالــم العربــي
فــي العــام  ،2010وعرفــت باســم «الربيــع العربــي» ،حصــل

الصحفيــون علــى مســاحة أوســع مــن الحريــة في إطــار عملهم،

المســلح ،غالبيتهــم قضــوا بفعــل التنظيمــات المســلحة
وعلــى رأســها تنظيــم «داعــش» اإلرهابــي الــذي عمــد إلــى
اختطــاف وقتــل الصحفييــن بطريقــة وحشــية ،حتــى أصبــح
اإلعــام «علــى مذبــح اإلرهــاب».
وتــوزع التقريــر علــى أربعــة أبــواب رئيســة ،وتضمــن بابــه
فصــا كالتالــي:
الثالــث علــى 13
ً
• الباب األول :منهجية التقرير.

•

البــاب الثانــي :واقــع الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم

العربــي  .. 2015نتائــج ومؤشــرات عامــة.

•

البــاب

الثالــث:

الجهــات

المنتهكــة

ومخالفاتهــا

ومســؤولياتها القانونيــة واإلفــات مــن العقــاب وانعــدام

إال أنــه بعــد عاميــن ( )2012بــدأت مســاحة الحريــة تضيــق علــى

ســبل االنتصــاف .ويتضمــن الفصــول التاليــة:

مصــر وتزايــد حالــة االســتقطاب السياســي ،كان الصحفيــون

 -الفصــل األول :الجهــات المنتهكــة ومخالفاتهــا الجســيمة

الصحفييــن ،وبعــد صعــود اإلســاميين فــي تونــس ومــن ثــم
أولــى الضحايــا ،وتزايــدت االنتهــاكات الواقعــة عليهــم مــن
جهــات مختلفــة ،وقــد عنونــت «ســند» تقريرهــا األول تحــت
اســم «حريــة تحــت الهــراوات».
• وخــال العــام  ،2013بقيــت «الهــراوات» ســيدة الموقــف،

واســتمرت االعتــداءات علــى الصحفييــن ويمكــن القــول بأنهــا
توســعت وزادت ،ووقــع الصحفيــون ضحايــا أطــراف الصراعــات
السياســية التــي تنافســت علــى الســلطة ،ولم تعــد الحكومات

علــى حريــة اإلعــام (قــراءة عامــة)؛

-

الفصــل الثانــي :مخالفــة الحكومــات فــي الــدول

المرصــودة اللتزاماتهــا الدوليــة التعاقديــة بشــأن حقــوق
اإلنســان؛

-

الفصــل الثالــث :انتهــاكات الموظفيــن العمومييــن

والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون؛
 -الفصــل الرابــع :التعســف فــي اســتخدام الســلطة فــي

وأجهزتهــا األمنيــة فقــط مــن يعتــدي علــى الصحفييــن وينتهــك

المحاكــم (الســلطات القضائيــة)؛

مواطنــون عاديــون يعتــدون علــى اإلعالمييــن الختــاف

-

حقوقهــم ،بــل شــاركتها أطــراف سياســية أخــرى ،وبــدأ حتــى
وجهــات النظــر واآليديولوجيــات تجــاه بعــض مؤسســات
اإلعــام اإلقليميــة والعالميــة ،وتزايــدت حــوادث قتــل
الصحفييــن وتهديدهــم بالقتــل ،ولــم يعــد اإلعالميــون قادريــن
ـزءا كبيـ ً
علــى مواجهــة االعتــداءات عليهــم ،ويبــدو أن جـ ً
ـرا منهــم
قــرروا اللــوذ بالصمــت ،حيــث وصــل األمــر إلــى «الهاويــة»،
وهــو العنــوان الــذي اختارتــه شــبكة «ســند» فــي تقريرهــا
بنســخته الثانيــة.

•

وحتــى العــام 2014؛ أطلقــت شــبكة «ســند» تقريرهــا

بنســخته الثالثــة تحــت عنــوان «إعــام تحــت النــار» ،حيــث زادت
الصراعــات وبــدأت الميليشــيات المســلحة بالظهــور خاصــة فــي
ليبيــا ،ســوريا ،العــراق واليمــن ،ودخلــت هــذه الميليشــيات فــي
ً
موجــودا علــى
الصــراع السياســي ،والنــزاع المســلح أصبــح
أرض الواقــع ،وبــدأت مظاهــر جديــدة باالعتــداءات الجســيمة
علــى الصحفييــن الذيــن باتــوا مهدديــن إلــى درجــة القتــل
وفقــدان الحيــاة.
ً
صحفيــا حياتهــم نتيجــة النــزاع
• وفــي العــام 2015؛ فقــد 54

الفصــل الخامــس :انتهــاكات الجهــات غيــر التنفيذيــة

والخارجــة عــن نطــاق الدولــة والقانــون ومســؤولية الــدول؛
 -الفصــل الســادس :الجهــات غيــر النظاميــة المنتهكــة لحرية

اإلعــام فــي مناطــق النزاع؛

-

الفصــل الســابع :انتهــاكات «جماعــة الحوثــي» فــي

اليمــن؛

-

الفصــل الثامــن :انتهــاكات «تنظيــم داعــش» لحريــة

اإلعــام 2015؛
 -الفصــل التاســع :انتهــاكات التنظيمــات المســلحة لحريــة

اإلعــام ،2015

 -الفصــل العاشــر :االنتهــاكات «مجهولــة المصــدر» و»أثناء

التغطيــة» فــي مناطــق النزاع؛

-

الفصــل الحــادي عشــر :انتهــاكات «مجهولــي الهويــة»

فــي مناطــق النــزاع؛
 -الفصــل الثانــي عشــر :انتهــاكات «األحــزاب السياســية»

فــي مناطــق النــزاع؛
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 -الفصــل الثالــث عشــر :انتهــاكات التحالفــات العســكرية فــي

مناطــق النــزاع؛

•

البــاب الرابــع :حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي دول العالــم

العربــي .2015
ً
ً
وإعالميــا خــال العــام
صحفيــا
لقــد وثــق التقريــر مقتــل 54
 ،2015غالبيتهــم ضحايــا العنــف فــي العــراق وليبيــا وســوريا
ً
ً
عمــدا ،فيمــا فقــد 15
صحفيــا قتلــوا
واليمــن ،منهــم 39
صحفيـ ًـا حياتهــم نتيجــة القتــل غيــر العمــد ،وقــد شــكلت حــاالت
قتــل الصحفييــن وفقدانهــم للحيــاة ســواء بالقتــل العمــد وغيــر
العمــد مــا نســبته  %1.3مــن مجمــوع االنتهــاكات ،فيمــا شــكلت
مــا نســبته  %4.4مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة.
وإلــى جانــب القتــل العمــد فقــد نجــا  3صحفييــن مــن المــوت
أثنــاء تعرضهــم لمحــاوالت اغتيــال ،بينمــا ســجل التقريــر
اختطــاف  85صحفيـ ًـا غالبيتهــم فــي اليمــن مــن قبــل «جماعــة
الحوثــي» ،وقــد تعــرض ثــاث صحفييــن آخريــن لمحــاوالت

اإلعالمييــن فــي فلســطين قــد توزعــت علــى ثــاث جهــات
هــي :اعتــداءات ســلطات االحتــال اإلســرائيلي علــى
الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،واالنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن فــي الضفــة
الغربيــة ،واالنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعالمييــن
وحقوقهــم فــي قطــاع غــزة.
فصــا بمناقشــة
توســع البــاب الثالــث الواقــع فــي 13
ً
الجهــات المنتهكــة فــي العالــم العربــي بشــكل عــام ،وتنــاول
المعــدالت الكميــة لمجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر
وقامــت بهــا تلــك الجهــات فــي كل دولــة ،ثــم بحــث فــي
معــدالت االنتهــاكات الجســيمة التــي قامــت بهــا تلــك
الجهــات والحقــوق المعتــدى عليهــا ،مــع التكــرار بأنــه لــم يصــل
ً
أحــدا منهــا قــد
إلــى حــد علــم الراصديــن فــي «ســند» أن
تعــرض للمســاءلة ،وقــد أفلتــت جميــع الجهــات مــن العقــاب،
ســواء كانــوا أفـ ً
ـرادا أو مؤسســات ،كمــا لــم يصــل إلــى علــم

اختطــاف بــاءت بالفشــل.

الراصديــن أن أيـ ًـا مــن الــدول المرصــودة أو الجهــات المنتهكــة

وبلــغ عــدد االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة وحقــوق اإلعــام

قــد اعترفــت بمســؤوليتها عــن االنتهــاكات أو عملــت علــى

ً
انتهــاكا
واإلعالمييــن التــي رصدهــا ووثقهــا التقريــر 4034

محاســبة الفاعليــن ومعاقبتهــم أو التحــري عنهــم.

خــال العــام .2015

وتنــاول البــاب وبنــوع مــن التخصيــص االنتهــاكات التــي قــد

ووقعــت هــذه االنتهــاكات فــي  1060حالــة اعتــداء علــى حريــة

تصــدر مــن خــال االســتخدام المتعســف للســلطات فــي

اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ،منهــا  785حالــة فرديــة تشــكل
نســبتها  %74مــن مجمــوع الحــاالت ،و 275حالــة جماعيــة
تشــكل نســبتها  %26مــن مجمــوع الحــاالت ،وذلــك ضمــن

المحاكــم والمؤسســات القضائيــة ،وعرضهــا بنــوع مــن
التفصيــل لمــا لهــا مــن أهميــة وحساســية خاصــة أمــام المقــرر
الخــاص المعنــي باســتقالل القضــاة والمحاميــن فــي األمــم

عمليــات الرصــد والتوثيــق التــي أجراهــا الراصــدون والباحثــون

المتحــدة.

فــي برنامــج «عيــن».

وبحــث فــي الجهــات التــي ارتكبــت جرائــم قانونيــة واعتــداءات

وبلــغ عــدد الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لالنتهــاكات 1363

علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن والمؤسســات

ً
إعالميــا وإعالميــة مــن مؤسســات إعالميــة مختلفــة ،ســواء
مــن العامليــن فــي الصحافــة المطبوعــة أو اإللكترونيــة أو

اإلعالميــة فــي دول العالــم العربــي ،وثبــت أن تلــك الجهــات
قــد قامــت بارتــكاب االنتهــاكات بشــكل موثــق وباألدلــة

مــن قنــوات فضائيــة ومراســلين صحفييــن ،إضافــة إلــى

الملموســة.

المصوريــن الصحفييــن والفنييــن ،وقــد تعرضــوا لمــا نســبته

وصاحــب البحــث مســألة إفــات الجهــات المنتهكــة مــن

 %85مــن مجمــوع االنتهــاكات.

العقــاب ،وغيــاب مســاءلتها عــن االنتهــاكات التــي قامــت

وإلــى جانــب الصحفييــن واإلعالمييــن الذيــن تعرضــوا

بارتكابهــا فــي الحقــوق الخاضعــة للقانــون الدولــي .مــع

لالنتهــاكات؛ فقــد بلــغ عــدد المؤسســات اإلعالميــة التــي
ً
إلكترونيا،
تعرضــت العتــداءات  239مؤسســة إعالمية وموقعـ ًـا
وقــد تعرضــت لمــا نســبته  %15مــن مجمــوع االنتهــاكات.
وتمكــن الباحثــون فــي برنامــج «عيــن» مــن توثيــق االنتهــاكات
فــي  20دولــة عربيــة وهــي حســب الترتيــب األبجــدي :األردن،
اإلمــارات ،البحريــن ،تونــس ،الجزائــر ،ســوريا ،الســعودية،
الســودان ،ســلطنة عمــان ،الصومــال ،العــراق ،فلســطين،
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علمـ ًـا بــأن االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام وحقــوق

قطــر ،الكويــت ،موريتانيــا ،مصــر ،المغــرب ،ليبيــا ولبنــان،

اإلشــارة إلــى أن ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب تعــد مــن
أهــم األســباب المؤديــة إلــى تــردي أوضــاع حقــوق اإلنســان
وانتشــار االنتهــاكات الممنهجــة والجســيمة التــي ترقــى إلــى
مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية.
ً
عرضــا لالنتهــاكات التــي يعتقــد
وتضمــن البــاب الثالــث
الباحــث أنهــا وقعــت فــي الــدول العربيــة التــي تتمتــع
بســيادة القانــون علــى أراضيهــا ،فيمــا يعــرض االنتهــاكات
التــي يعتقــد الباحثــون أنهــا وقعــت فــي دول تشــهد نزاعــات

مقدمة
ً
جــزءا مــن ســيادة القانــون علــى أراضيهــا.
مســلحة وتفقــد
وعمــد الباحــث إلــى فــرز االنتهــاكات الجســيمة والجزائيــة لقياس
مــدى التــزام الــدول باحتــرام وضمــان احتــرام وإعمــال القانــون
الدولــي لحقـــوق اإلنـــسان والقـــانون اإلنســاني إضافــة إلــى
اتفاقيــات جنيــف األربعــة خاصــة فــي الــدول والمناطــق التــي
تشــهد نزاعــات مســلحة وظــروف حــرب.
وحــاول االطــاع علــى الحقــوق اإلنســانية التــي قامــت الجهــات
المنتهكــة بارتكابهــا ،إلــى جانــب االطــاع علــى واقــع جســامة
تلــك االنتهــاكات ،ســواء فــي الــدول التــي تشــهد نزاعــات
سياســية وعســكرية وتتواجــد بهــا تنظيمــات مســلحة ومــن
أبرزهــا تنظيــم «داعــش» ،أو جماعــات معارضــة سياســية و /أو
دينيــة مســلحة كـ»جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن.
ً
أيضــا حــاول البــاب الثالــث االطــاع علــى مســؤولية الــدول
والحكومــات ومســتوى تحركهــا وجديتهــا فــي متابعــة
االنتهــاكات التــي وقعــت علــى الصحفييــن وحريــة اإلعــام في
أراضيهــا ،وثبــت أن جهــات أخــرى مــن غيــر الدولــة أو الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون قامــوا بارتكابهــا ،وقــد وصلــت إلــى
علــم الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة معلومــات بشــأنها ،أو قــام
صحفيــون بتقديــم بالغــات فــي تعرضهــم لالعتــداءات علــى
ً
تحديــدا.
خلفيــة عملهــم اإلعالمــي
وخلــص إلــى أن إفــات مرتكبــي الجرائــم واالعتــداءات الواقعــة
علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن يشــجع مرتكبــي
االعتــداءات علــى تكرارهــا ،كمــا يشــجع آخريــن علــى اقترافهــا
عندمــا يــرون غيرهــم يفلتــون مــن العقــاب والمحاســبة.
وناقــش الفصــل الخامــس مــن البــاب الثالــث مســؤولية الــدول
وأجهزتهــا األمنيــة فــي حمايــة اإلعالمييــن مــن االنتهــاكات
التــي قــد يتعرضــون لهــا مــن غيــر الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
القانــون ،ومــن غيــر الموظفيــن العمومييــن أو العامليــن
فــي الســلطات القضائيــة الذيــن قــد يتعســفون باســتخدام
ســلطاتهم بقضايــا اإلعــام.
وحــاول الباحــث مالحظــة مــدى تحــرك الــدول وأجهزتهــا األمنيــة
المكلفــة بإنفــاذ القانــون لحمايــة اإلعالمييــن عنــد تعرضهــم
للتهديــد أو االعتــداء مــن أشــخاص مدنييــن ومنهــم مواطنــون
عاديــون ورجــال أعمــال ،إضافــة إلــى التهديــدات واالعتــداءات
التــي قــد تصــدر عــن جهــات خارجــة عــن القانــون ومنهــا

دول عاشــت ظــروف نزاعــات مســلحة العــام  2015وهــي
العــراق ،ســوريا ،اليمــن ،ليبيــا والصومــال ،إضافــة إلــى
اعتــداءات إرهابيــة وقعــت فــي الصومــال .كمــا امتــدت يــد
تنظيمــات مســلحة و»تنظيــم داعــش» إلــى دول عربيــة
أخــرى مــن خــال القرصنــة اإللكترونيــة لمواقــع إعالميــة
وممارســة التحريــض والتهديــد باإليــذاء والقتــل.
وبحــث الفصــل الســابع من الباب الثالــث بانتهاكات «جماعة
الحوثــي» فــي اليمــن ،وقــد شــكلت انتهــاكات «الحوثــي»
أو مــا يســمى «أنصــار اللــه» فــي اليمــن خــال العــام 2015
فارقـ ًـا كبيـ ً
ـرا فــي انتهــاكات حريــة اإلعــام واالعتــداء علــى
اإلعالمييــن فــي هــذا البلــد الــذي شــهد انعطافــة حــادة
فــي عــدم االســتقرار وغيــاب الدولــة واالنفــات األمنــي،
األمــر الــذي وســع مــن نطــاق اســتهداف اإلعالمييــن
ومؤسســات اإلعــام بشــكل كبيــر وممنهــج.
ويبحــث الفصــل الثامــن مــن البــاب الثالــث فــي جرائــم
«تنظيــم داعــش» ضــد حريــة اإلعــام واإلعالمييــن والتــي
ً
ً
جديــدا طــرأ علــى الحريــات اإلعالميــة فــي
اتجاهــا
شــكلت
العالــم العربــي عــام  ،2015وجرائــم هــذا التنظيــم اإلرهابــي
ضــد حريــة اإلعــام تعتبــر جـ ً
ـزءا مــن جرائمــه الجســيمة ضــد
اإلنســانية التــي مارســها فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا
وتمكــن مــن دخولهــا فــي ســوريا والعــراق وأيضـ ًـا ليبيــا.
واشــتهر «داعــش» باختطــاف الصحفييــن العراقييــن
وإعدامهــم رميــا بالرصــاص فــي الســاحات العامــة
وبمحاكمــات ميدانيــة خــارج إطــار القانــون ،وباقترافــه
العديــد مــن االنتهــاكات التــي يعاقــب عليهــا القانــون
الدولــي

اإلنســاني.

ويناقــش الفصــل التاســع مــن البــاب الثالــث اعتــداءات
«التنظيمــات المســلحة» ضــد حريــة اإلعــام واإلعالمييــن
والتــي شــكلت جـ ً
ـزءا ال يســتهان بــه مــن االعتــداءات التــي
وثقهــا الراصــدون فــي تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي
العالــم العربــي عــام  ،2015وقــد تشــابهت بعــض جرائــم
هــذه التنظيمــات مــع اعتــداءات «جماعــة الحوثــي» فــي
اليمــن ،وتنظيــم «داعــش» فــي العــراق فــي اختطــاف
اإلعالمييــن وإخفائهــم قسـ ً
ـرا ،وفــي االعتــداء علــى حياتهم
بالقتــل العمــد واالعتــداء علــى مقــار العمــل وأدوات
العمــل اإلعالمــي بشــكل ممنهــج كمــا يظهــر فــي الحقــوق

تنظيمــات مســلحة.

اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن واقــع حــال االنتهــاكات التــي

ويبحــث الفصــل الســادس مــن البــاب الثالــث فــي االنتهــاكات

يعتقــد الباحثــون أن التنظيمــات المســلحة ارتكبتهــا بشــكل

التــي تعــرض لهــا اإلعالميــون فــي الــدول التــي تشــهد نزاعــات

متعمــد.

سياســية وعســكرية داخليــة.

وثــق التقريــر فــي الفصــل العاشــر مــن البــاب الثالــث 50

ووثــق هــذا الفصــل  528انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى اإلعالمييــن فــي

ً
ً
ً
إعالميــا بجــروح أثنــاء
جســيما ،منهــا إصابــة 40
انتهــاكا
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مقدمة
تغطيتهــم لوقائــع االشــتباكات المســلحة ،نســبة كبيــرة منهــم

وبشــكل اتســاقي؛ يتنــاول التقريــر الــدول المرصــودة

وصفــت جراحهــم بالخطيــرة ،فيمــا فقــد  10إعالمييــن حياتهــم

وعددهــا  20دولــة عربيــة وحســب الحــروف الهجائيــة،

أثنــاء قيامهــم بتغطيــة المواجهــات العســكرية ســبعة إعالمييــن

ويســتعرض وبشــكل عــام حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي كل

منهــم فــي ســوريا ،وإعالميــان فــي اليمــن وآخــر فــي العــراق.

دولــة ،وعرضـ ًـا ملخصـ ًـا لواقــع انتهــاكات حقــوق اإلعالمييــن

ولــم يتمكــن الباحثــون فــي شــبكة «ســند» مــن تحديــد الجهــات
التــي صــدر عنهــا إطــاق نــار تســبب بإصابــة اإلعالمييــن بجروح،
كمــا لــم يتمكنــوا مــن التثبــت مــن اســتهداف اإلعالمييــن فــي
الحــاالت التــي يعرضهــا هــذا الفصــل ،إال أنهــم جميعـ ًـا أصيبــوا
أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة.
ووثــق التقريــر فــي الفصــل الحــادي عشــر مــن البــاب الثالــث 63
انتهـ ً
ـاكا تعــرض لهــا إعالميــون ومؤسســات إعالميــة فــي كل
مــن ليبيــا وســوريا واليمــن والعــراق والصومــال ،ولــم تعــرف
هويــة المعتديــن حتــى إعــداد هــذا التقريــر ،كمــا لــم يتمكــن
الراصــدون مــن خــال عمليــات البحــث والتدقيــق مــن الوصــول
إلــى أيــة معلومــات تفيــد بهويــة هــؤالء المجهوليــن ،حيــث لــم
تصــدر أي تصريحــات إعالميــة ولــم تعلــن أي منظمــة حقوقيــة
عــن هويــة أي مــن هــؤالء «مجهولــي الهويــة» الذيــن بقــوا
طلقــاء دون التحقيــق فــي حقيقــة هويتهــم واإلعــان عنهــا،
ودون محاســبة ومســاءلة وعقــاب.
وثــق التقريــر فــي الفصــل الثانــي عشــر مــن البــاب الثالــث 6
انتهــاكات تعــرض لهــا إعالميــون فــي ســوريا مــن قبــل الجهــاز
األمنــي التابــع لحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي  PYDفــي
مناطــق تواجــده علــى األراضــي الســورية .حيــث قامــت قــوات
«األســايش» الكرديــة التــي تقــوم بمهــام الشــرطة وأجهــزة
األمــن الداخلــي فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة الكرديــة التــي
أسســها حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي بمناطــق ســيطرته
شــمال ســوريا بجميــع مــا صــدر عــن الحــزب مــن انتهــاكات،
وجميعهــا وقعــت علــى إعالمييــن أكــراد.
وثــق التقريــر فــي الفصــل الثالــث عشــر مــن البــاب الثالــث 6
انتهــاكات تعرضــت لهــا ثــاث محطــات بــث إذاعــي فــي اليمــن
مــن خــال اســتهداف طيــران التحالــف العربــي لمبانــي تلــك
المحطــات وتدميرهــا ،مــا أســفر عــن خســائر وأضــرار ماديــة
كبيــرة ،ووقعــت فــي حالتيــن خــال شــهر أيلــول /ســبتمبر مــن
العــام .2015
ويبحــث البــاب الرابــع مــن تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي
العالــم العربــي لعــام  2015فــي واقــع االنتهــاكات بــدول
العالــم العربــي ،ويأخــذ فــي جانبــه البحــث فــي االعتــداءات
التــي صــدرت عــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ومؤسســات
الدولــة بموظفيهــا العمومييــن ،ومــدى تمكــن الــدول مــن
حمايــة اإلعالمييــن الذيــن تعرضــوا العتــداءات مــن جهــات غيــر
رســمية.
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مــن خــال التجاذبــات السياســية واآليديولوجية ،واســتهداف
اإلعالمييــن بمنعهــم مــن ممارســة عملهــم بحريــة ليــس فقط
ً
أيضــا مــن مواطنيــن عادييــن،
مــن األجهــزة الرســمية بــل
وزادت االنتهــاكات التــي لــم تعــرف هويــة مرتكبيهــا ،وتعــدى

مقدمة

األمــر إلــى إقصــاء اإلعالمييــن تــارة ،وتــارة أخــرى تجييشــهم

تأسســت شــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم

مقابــل أن يتمكنــوا مــن مزاولــة عملهــم فــي منــاخ ملــيء

العربــي «ســند» عــام  ،2012وذلــك بمبــادرة دعــا إليهــا ملتقــى
المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام الــذي قــام بتنظيمــه مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن فــي األردن فــي ديســمبر مــن العــام .2011
ومــن بيــن أهــم األهــداف التــي تســعى الشــبكة إلــى تحقيقهــا
رصــد وتوثيــق انتهــاكات حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي
ً
ً
عالميــا
ووفقــا لألصــول المتبعــة
بصــورة منهجيــة وعلميــة،
فــي مجــال الرصــد والتقصــي والتوثيــق .وقــد أنشــأت شــبكة
ً
برنامجــا لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى
«ســند»
اإلعــام فــي العالــم العربــي أطلــق عليــه اســم «عيــن».
وقــد انتهــزت شــبكة «ســند» عنــد انطالقتهــا فرصــة التحــوالت
الديمقراطيــة التــي اجتاحــت المنطقــة العربيــة بهــدف التعــرف
علــى واقــع الحريــات اإلعالميــة ومــا قــد يطالهــا مــن انتهــاكات،
ولفهــم أســبابها واتجاهاتهــا ،وإلــى أيــن سيســتقر أمرهــا،
خاصــة بعــد المطالبــات المســتمرة بالحريــة وحقــوق اإلنســان.
وارتــأت الشــبكة أن تقــوم برصــد وتوثيــق انتهــاكات حريــة
اإلعــام فــي دول العالــم العربــي بشــكل منهجــي وعلمــي،
ومــن خــال آليــة دقيقــة لرصــد حــاالت االنتهــاك ســيتم عرضهــا
فــي متــن التقريــر الحقــا.
وعلــى مــدار األعــوام الخمســة مــن عمرهــا؛ تمكنــت «ســند»
مــن مراقبــة واقــع الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي،
ووثقــت مســيرة االعتــداءات التــي بقيــت مســتمرة علــى مــدار
تلــك األعــوام علــى اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام ،وذلــك
رغــم المنــاداة والجهــود التــي لــم تتوقــف بصــون حريــة اإلعــام
والــرأي والتعبيــر.
وتمكنــت الشــبكة منــذ انطالقتهــا وحتــى إصــدار هــذا التقريــر
مــن متابعــة المســتجدات التــي طــرأت علــى واقــع الحريــات
اإلعالميــة فــي العالــم العربــي ،وذلــك خــال ســنوات أربعــة
مليئــة باألحــداث والتحــوالت ،حيــث أصــدرت تقريرهــا األول
عــام  2012تحــت عنــوان «حريــة تحــت الهــراوات» ،وذلــك
عندمــا تبيــن للباحثيــن أن حريــة اإلعــام اســتهدفت مــن أطــراف
الصراعــات السياســية وقتهــا ،إذ قبــع اإلعالميــون تحــت
هــراوات وانتهــاكات رجــال الديــن ،ورجــال السياســية ،ورجــال
األمــن .إال أن األمــر اختلــف فــي العــام  2013عندمــا أطلقــت
الشــبكة تقريرهــا تحــت عنــوان «الهاويــة» ،حيــث عوقبــت حريــة
اإلعــام بعــد أن تمكنــت مــن الحصــول علــى مســاحة أوســع

بالمتغيــرات والتحــوالت والتجاذبــات ،فيمــا اســتمرت الشــبكة
برصــد التحــوالت عــام  2014عندمــا أصــدرت تقريرهــا بعنــوان
«إعــام تحــت النــار» ،حيــث شــهدت عــدة دول عربيــة نزاعــات
داخليــة أدت إلــى جرائــم خطيــرة ضــد حريــة اإلعــام بقتــل
اإلعالمييــن واالعتــداء المتعمــد عليهــم بالضــرب والمعاملــة
المهينــة ،وتعرضهــم للمــوت واإلصابــة عنــد تغطيتهــم
لالشــتباكات المســلحة التــي تفاقمــت خــال ذلــك العــام
بشــكل الفــت ،خاصــة فــي ســوريا والعــراق وليبيــا ،وكان مــن
ً
خطــرا علــى حيــاة اإلعالمييــن.
أشــد األعــوام
ومــع األســف؛ اســتمر اإلعالميــون فــي العمــل «تحــت
النــار» عــام  ،2015وأصبــح الحديــث عــن مقتــل اإلعالمييــن
فــي مناطــق النــزاع أمـ ً
ـرا ليــس غريبـ ًـا ،وكان األســوأ تعمــد مــا
يعــرف بتنظيــم «داعــش» بخطــف اإلعالمييــن وقتلهــم بــدم
بــارد ،كمــا تعمــدت «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن خطــف
ً
قســرا بهــدف «إخفــاء الحقيقــة»،
اإلعالمييــن وإخفاءهــم
لــذا توجهــت شــبكة «ســند» فــي تقريرهــا الســنوي لهــذا
العــام لدراســة الجهــات المنتهكــة ،وحتــى تتخــذ أقصــى
درجــات الحيــاد ،اعتمــدت فــي منهجيــة تقريرهــا علــى القانــون
الدولــي ،وركــزت علــى الحقــوق اإلنســانية لإلعالمييــن،
والتــي تعرضــت العتــداءات مباشــرة وممنهجــة وواســعة
النطــاق ،إلــى جانــب تركيزهــا علــى مســألة «اإلفــات مــن
العقــاب» ،وذلــك ألن جميــع الجهــات المنتهكــة لــم يســبق
وأن لوحقــت أو عوقبــت علــى اعتداءاتهــا تجــاه اإلعالمييــن
وحقوقهــم اإلنســانية.
وتــوزع التقريــر علــى أربعــة أبــواب رئيســة ،وتضمــن بابــه
فصــا كالتالــي:
الثالــث 13
ً
• الباب األول :منهجية التقرير.
• البــاب الثانــي :واقــع الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم
العربــي  .. 2015نتائــج ومؤشــرات عامــة.
• البــاب الثالــث :الجهــات المنتهكــة ومخالفاتها ومســؤولياتها
القانونيــة واإلفــات مــن العقــاب وانعــدام ســبل االنتصــاف.
ويتضمــن الفصــول التالية:
• الفصــل األول :الجهــات المنتهكــة ومخالفاتهــا الجســيمة
علــى حريــة اإلعــام (قــراءة عامــة)؛
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• الفصــل الثانــي :مخالفــة الحكومــات فــي الــدول المرصــودة

خــال أداء عملهــم ،أو بســبب أداء عملهــم ،وتمنــع التمييــز

اللتزاماتهــا الدوليــة التعاقديــة بشــأن حقــوق اإلنســان؛

ً
رشــدا للصحافييــن
ضدهــم لنفــس األســباب ،كمــا توفــر ُم

• الفصــل الثالــث :انتهــاكات الموظفيــن العمومييــن
والمكلفيــن

بإنفــاذ

القانــون؛

• الفصــل الرابــع :التعســف فــي اســتخدام الســلطة فــي
المحاكــم (الســلطات القضائيــة)؛
• الفصــل الخامــس :انتهــاكات الجهــات غيــر التنفيذيــة والخارجــة
عــن نطــاق الدولــة والقانــون ومســؤولية الــدول؛

القائمــة علــى التفــوق العنصــري أو التــي تبــث الكراهيــة
العنصريــة؛ باإلضافــة الــى حمايــة حريــة التعبيــر وصيانتهــا،
وضمــان حــق الصحفييــن فــي العمــل والتنظيــم.
والتــزم الباحــث فــي تحليلــه للحــاالت المرصودة على الشــرعة
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،بنــود ومــواد أربــع اتفاقيــات
دوليــة ،وهــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،واالتفاقيــة

• الفصــل الســادس :الجهــات غيــر النظاميــة المنتهكــة لحريــة

الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري،

اإلعــام فــي مناطــق النــزاع؛

إضافــة إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة

• الفصل السابع :انتهاكات «جماعة الحوثي» في اليمن؛
• الفصــل الثامــن :انتهــاكات «تنظيــم داعــش» لحريــة اإلعــام
2015؛
• الفصــل التاســع :انتهــاكات التنظيمــات المســلحة لحريــة

واالجتماعيــة والثقافيــة ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية.
وراجــع مــا أمكــن مــن مالحظــات وتعليقــات وتوصيــات
االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان التــي مــرت
بهــا دول العالــم العربــي ،إضافــة إلــى مالحظــات وتعليقــات

اإلعــام ،2015

وتوصيــات الهيئــات القائمــة علــى تنفيــذ المعاهــدات الدولية

• الفصــل العاشــر :االنتهــاكات «مجهولــة المصــدر» و»أثنــاء

األساســية لحقــوق اإلنســان وأخــذ منهــا :لجنــة الحقــوق

التغطيــة» فــي مناطــق النــزاع؛
• الفصــل الحــادي عشــر :انتهــاكات «مجهولــي الهويــة» فــي
مناطــق النــزاع؛
• الفصــل الثانــي عشــر :انتهــاكات «األحــزاب السياســية» فــي

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ( ،)CESCRلجنــة القضــاء
علــى التمييــز العنصــري ( ،)CERDلجنــة مناهضــة التعذيــب
( )CATواللجنــة المعنيــة باالختفــاء القســري ( .)CEDوذلــك
علمـ ًـا بــأن بعــض الــدول العربيــة قــد وقعــت و /أو صادقــت
علــى بعــض االتفاقيــات الدوليــة ولــم توقــع علــى بعضهــا

مناطــق النــزاع؛

اآلخر.

• الفصــل الثالــث عشــر :انتهــاكات التحالفــات العســكرية فــي

كمــا لــم يغفــل الباحــث مراجعــة مواقــف المنظمــات الدوليــة

مناطــق النــزاع؛

األعضــاء فــي األمــم المتحــدة كمنظمــة مراقبــة حقــوق

• البــاب الرابــع :حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي دول العالــم

اإلنســان  ،HRWومنظمــة العفــو الدوليــة  . Amnestyفيمــا

العربــي .2015

منهجية التقرير
اعتمــد الباحــث فــي إعــداده للتقريــر على المنهج االســتقصائي
والتحليلــي ،باســتخدام أدوات الرصــد والمالحظــة العلميــة
وتحليــل المضمــون ،وذلــك لمالءمتــه وطبيعــة موضوعــه.
وع َمـ َـدت شــبكة «ســند» فــي هــذا التقريــر إلــى التركيــز علــى
َ

راجــع مؤشــر حريــة الصحافــة الســنوي لمنظمــة مراســلون بــا
حــدود ،إضافــة إلــى مراجعــة مواقــف المفــوض الســامي
لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة بشــأن االعتــداءات
علــى حريــة اإلعــام.
وفــي قراءتــه لالنتهــاكات الجســيمة وجرائــم القتــل
واالختطــاف فــي مناطــق النــزاع المســلح التــي شــهدتها
كل مــن العــراق وســوريا وليبيــا واليمــن والصومــال ،وكان
أبرزهــا جرائــم تنظيــم «داعــش» و»جماعــة الحوثــي» فــي

االنتهــاكات الماســة بحقــوق اإلعالمييــن اإلنســانية ،واســتخدم

اليمــن إلــى جانــب تنظيمــات مســلحة أخــرى تواجــدت فــي

الباحــث فــي ســبيل تحقيــق ذلــك اإلجــراءات التعاقديــة المتبعــة

تلــك الــدول ،وجــد الباحــث نفســه أمــام مراجعــة جملــة مــن

فــي األمــم المتحــدة ،والتثبــت مــن مــدى احتــرام الدولــة

البنــود والمــواد الــواردة فــي اتفاقيــات وأنظمــة دوليــة منهــا

وتطبيقهــا لالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة.

قوانيــن الحــرب وقانــون حقــوق اإلنســان؛ وتمثلــت بالتالــي:

وتوفــر االتفاقيــات الدوليــة ضمانــات لعــدم تعــرض

•

الصحافييــن لالســاءة أو المعاملــة القاســية أو الــا إنســانية
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والمؤسســات الصحافيــة فــي االلتــزام بحظــر نشــر األفــكار

معاهــدات جنيــف األربــع ،والبروتوكوليــن الخاصيــن
با لمعا هــد ا ت .
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• القانون الدولي اإلنساني.
• اتفاقية مناهضة التعذيب.

• ميثــاق مونتيفيــدو عــام  1933الــذي حــدد أربــع مواصفــات
يمكــن االســتناد إليهــا لترســيخ مكانــة الدولــة.

• نظام محكمة نورنبيرغ العسكرية الدولية وميثاقها.

•

•

قــرار مجلــس األمــن رقــم  2222الــذي أكــد علــى حمايــة
الصحفييــن باعتبارهــم مدنييــن وألــزم الــدول بتأميــن

االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون ،إضافــة إلــى
إصــدار المواقــف ذات الطابــع الحقوقــي ،وذلــك بهــدف
الوصــول بشــكل أمثــل إلــى الصحفييــن واإلعالمييــن
لحثهــم علــى اإلفصــاح عــن االنتهــاكات التــي يتعرضــون
لهــا.
واقــع الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي 2015
نتائــج ومؤشــرات عامة

حما يتهــم .

تابعــت شــبكة «ســند» خــال العــام  2015أكثــر ظواهــر

النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى

ً
ـيوعا فــي العالــم
وتحديــات االعتــداء علــى حريــة اإلعــام شـ

اختصاصهــا فــي النظــر بجرائــم الحــرب.

• اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد
اإلنســانية.

•

فــي إصــدار تقاريــر رصــد شــهرية وفصليــة حــول واقــع

اتفاقيــة عــام  1948بشــأن منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة
والمعاقبــة عليهــا.

• االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء
القســري.

• مفهــوم «االنتهــاكات الجســيمة» فــي المحكمتيــن الدوليتين
الخاصتيــن بيوغوســافيا الســابقة ورواندا.

• نظام روما المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية.
• القانون الدولي العرفي.

وينبغــي القــول بــأن برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة
علــى اإلعالمييــن «عيــن» التابــع للشــبكة ،قــد اكتســب المزيــد
مــن الخبــرات مــن خــال تجربتــه اإلقليميــة خــال الســنوات
األربعــة الماضيــة فــي رصــد وتوثيــق االنتهــاكات ،وذلــك مــن
خــال نشــاطه فــي إعــداد التقريــر الســنوي حــول حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي العالــم العربــي والــذي تنفذه شــبكة المدافعين
عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي «ســند» التــي يتولــى

العربــي ،مــن خــال رصــد االنتهــاكات الجســيمة وسياســة
اإلفــات مــن العقاب واســتخدام القانــون والقضاء لعرقلة
الحريــات اإلعالميــة ،وهــي ظاهــرة باتــت شــائعة فــي
البلــدان العربيــة .كمــا اهتمــت الشــبكة فــي البحــث فــي
مصــادر انتهــاكات حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن فــي
العالــم العربــي ،حيــث لــم تعــد الجهــات المنتهكــة تقتصــر
علــى الســلطات واألجهــزة الرســمية ولكنهــا باتــت تشــمل
ً
أشــخاصا ومؤسســات غيــر رســمية ،واألخطــر أنهــا
كذلــك
شــملت تنظيمــات وحــركات سياســية وتنظيمــات مســلحة.
ويشــكل هــذا التقريــر محاولــة جــادة مــن جانــب «ســند»
لمراقبــة وتوثيــق حالــة الحريــات اإلعالميــة مــن زاويــة
حقوقيــة ،فــي محاولــة لتســليط الضــوء علــى مســؤولية
الجهــات المعتديــة علــى حريــة اإلعــام التــي ال تــزال طليقــة
دون مســاءلة أو محاســبة وعقــاب ،ودون أن يحصــل
الضحايــا مــن اإلعالمييــن علــى حقوقهــم فــي االنتصــاف
والتعويــض وجبــر األضــرار التــي تعرضــوا لهــا نتيجــة
االعتــداءات التــي وقعــت عليهــم علــى خلفيــة عملهــم
اإلعالمــي .وهــي محاولــة قابلــة للتطــور فــي األعــوام
القادمــة ولكــن الشــبكة تأمــل أن تكــون بعملهــا هــذا قــد
ســاهمت فعــا فــي دعــم حريــة اإلعــام.

إدارتهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن.

ً
ً
وإعالميــا خــال
صحفيــا
لقــد وثــق التقريــر مقتــل 54

وتمكنــت الشــبكة مــن خــال تعزيزهــا للجانــب الحقوقــي

العــام  ،2015غالبيتهــم ضحايــا العنــف فــي العــراق وليبيــا

فــي عمليــة رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة
اإلعــام مــن الحصــول علــى بعــض المكتســبات ،أهمهــا أن
مراقبــة االنتهــاكات ومتابعــة مــا ينتــج عنهــا باعتبارهــا تشــكل
خرقـ ًـا لطيــف واســع مــن الحقــوق اإلنســانية التــي يتعــرض لهــا
اإلعالميــون بمناســبة عملهــم اإلعالمــي ،أمــر يســهم بالحــد
ً
نســبيا ،كمــا يفضــي إلــى
مــن وقــوع هــذه االنتهــاكات ولــو

ً
ً
عمــدا ،فيمــا
صحفيــا قتلــوا
وســوريا واليمــن ،منهــم 39
ً
صحفيــا حياتهــم نتيجــة القتــل غيــر العمــد ،وقــد
فقــد 15
شــكلت حــاالت قتــل الصحفييــن وفقدانهــم للحيــاة ســواء
بالقتــل العمــد أو غيــر العمــد مــا نســبته  %1.3مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،فيمــا شــكلت مــا نســبته  %4.4مــن مجمــوع
االنتهــاكات الجســيمة.

الحــد مــن تكــرار االنتهــاكات الجســيمة.

وإلــى جانــب القتــل العمــد فقــد نجــا  3صحفييــن مــن

وخــال العاميــن الماضييــن  2014و ،2015اســتمرت الشــبكة

المــوت أثنــاء تعرضهــم لمحــاوالت اغتيــال ،بينمــا ســجل
ً
صحفيــا غالبيتهــم فــي اليمــن مــن
التقريــر اختطــاف 85
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قبــل «جماعــة الحوثــي» ،وقــد تعــرض ثالثــة صحفييــن آخريــن
لمحــاوالت اختطــاف بــاءت بالفشــل.

وتمكــن الباحثــون فــي برنامــج «عيــن» مــن توثيــق االنتهــاكات

وبالمقارنــة مــع العــام الســابق 2014؛ فقــد جــاءت االنتهــاكات

فــي  20دولــة عربيــة وهــي حســب الترتيــب األبجــدي :األردن،

األشــد جســامة وتالمــس أقــدس الحقــوق اإلنســانية الــواردة

اإلمــارات ،البحريــن ،تونــس ،الجزائــر ،ســوريا ،الســعودية،

فــي العهديــن الدولييــن لحقــوق اإلنســان باالعتــداء علــى الحــق

الســودان ،ســلطنة عمــان ،الصومــال ،العــراق ،فلســطين،

فــي الحيــاة ،حيــث ســجل التقريــر مقتــل  39صحفيـ ًـا وصحفيــة
عــام  2015بالقتــل العمــد ،مقابــل  36صحفيـ ًـا وصحفيــة فــي

قطــر ،الكويــت ،موريتانيــا ،مصــر ،المغــرب ،ليبيــا ولبنــان،
علمـ ًـا بــأن االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام وحقــوق

 ،2014فيمــا وثــق مقتــل  15صحفيـ ًـا بشــكل غيــر متعمــد أثنــاء

اإلعالمييــن فــي فلســطين قــد توزعــت علــى ثــاث جهــات

قيامهــم بالتغطيــة ،مقابــل  17فــي .2014

هــي :اعتــداءات ســلطات االحتــال اإلســرائيلي علــى

ً
ً
قســريا فــي
صحفيــا وإخفاءهــم
ووثــق التقريــر اختطــاف 85

الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع

ً
صحفيــا فــي  ،2014وعلــى ذات النســق،
 ،2015مقابــل 82
ً
صحفيــا تعرضــوا للتعذيــب العــام
وثــق التقريــر حــاالت 25

غــزة ،واالنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن فــي الضفــة
الغربيــة ،واالنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعالمييــن

الماضــي مقابــل  30صحفيـ ًـا فــي العــام الــذي ســبقه ،ووثــق

وحقوقهــم فــي قطــاع غــزة.

ً
صحفيــا مقابــل  19عــام .2014
حبــس 20

ولــم يتمكــن الباحثــون مــن رصــد وتوثيــق االنتهــاكات فــي

ومــن االنتهــاكات الجســيمة البــارزة التــي تمكــن التقريــر مــن

كل مــن جيبوتــي وجــزر القمــر لعــدد مــن األســباب أبرزهــا

ً
صحفيــا للتعذيــب ،إلــى جانــب تعــرض
توثيقهــا تعــرض 25
ً
صحفيــا آخريــن للمعاملــة المهينــة والــا إنســانية ،وال
40
يقــل حرمــان صحفييــن اثنيــن مــن العــاج خــال تواجدهمــا
فــي الســجن خطــورة عــن التعذيــب ،بــل يعتبــر الحرمــان مــن
العــاج نوعـ ًـا مــن أنــواع التعذيــب المتعمــد كشــكل مــن أشــكال
العقــاب ،وذات األمــر بالنســبة لتعــرض صحفــي للحرمــان مــن
المــأكل والمشــرب.
وبلــغ عــدد االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة وحقــوق اإلعــام
ً
انتهــاكا
واإلعالمييــن التــي رصدهــا ووثقهــا التقريــر 4034
خــال العــام .2015
ووقعــت هــذه االنتهــاكات فــي  1060حالــة اعتــداء علــى حريــة
اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ،منهــا  785حــاالت فرديــة مــا
يشــكل نســبتها  %74مــن مجمــوع الحــاالت ،و 275حالــة جماعيــة
تشــكل نســبتها  %26مــن مجمــوع الحــاالت ،وذلــك ضمــن
عمليــات الرصــد والتوثيــق التــي أجراهــا الراصــدون والباحثــون
فــي برنامــج «عيــن».
وبلــغ عــدد الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لالنتهــاكات 1363
ً
إعالميــا وإعالميــة مــن مؤسســات إعالميــة مختلفــة ،ســواء
مــن العامليــن فــي الصحافــة المطبوعــة أو اإللكترونيــة أو
مــن قنــوات فضائيــة ومراســلين صحفييــن ،إضافــة إلــى
المصوريــن الصحفييــن والفنييــن ،وقــد تعرضــوا لمــا نســبته
 %85مــن مجمــوع االنتهــاكات.
وإلــى جانــب الصحفييــن واإلعالمييــن الذيــن تعرضــوا
لالنتهــاكات؛ فقــد بلــغ عــدد المؤسســات اإلعالميــة التــي
ً
إلكترونيا،
تعرضــت العتــداءات  239مؤسســة إعالمية وموقعـ ًـا

20

وقــد تعرضــت لمــا نســبته  %15مــن مجمــوع االنتهــاكات.

«نــدرة المعلومــات» ،وغيــاب مؤسســات المجتمــع المدنــي
المســتقلة المتخصصــة فــي رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق

الملخص التنفيذي :النتائج واالتجاهات العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات عام 2015
اإلنســان وحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام .إضافــة إلــى أن
وســائل اإلعــام فــي هاتيــن الدولتيــن تعتمــد اللغــة الفرنســية

وارتبــاط مســتوى الحريــات اإلعالميــة بالواقــع السياســي
ً
واضحــا أن االنتهــاكات تزايــدت بعــد
واالجتماعــي ،وبــدا

مــا يزيــد مــن صعوبــة الحصــول علــى معلومــات بشــأن

تراجــع حــركات االحتجــاج ومــا ســمي بـ»الربيــع العربــي» فــي

االنتهــاكات عندمــا تقــوم وســائل إعالمهــا بنشــرها.

 2011ـ .2012

وســجل تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي نســخته الرابعــة

وســجل الراصــدون والباحثــون فــي برنامــج «عيــن» 47

ً
ارتفاعــا فــي عــدد االنتهــاكات مــن الناحيــة
عــن العــام 2015

ـكال مــن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا إعالميــون
نوعـ ًـا وشـ ً

الكميــة ،كمــا ســجل ارتفاعـ ًـا فــي عــدد مــن أشــكال االنتهــاكات،

وصحفيــون ،إلــى جانــب مؤسســات إعالميــة فــي دول

مــا يشــير إلــى اســتمرار نســب االعتــداء علــى حريــة اإلعــام

العالــم العربــي خــال العــام .2015

وحقــوق اإلعالمييــن فــي دول العالــم العربــي.

والحــظ الباحثــون أن نوعيــة وطبيعــة االنتهــاكات جــاءت

ً
انتهــاكا وثقهــا التقريــر فــي نســخته
وبالمقارنــة مــع 4034

بهــدف المنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات عــن

الرابعــة للعــام  ،2015كان التقريــر قــد وثــق فــي نســخته األولى

الجمهــور ،حيــث تســيد انتهــاك منــع التغطيــة قائمــة

عــام  )1691( 2012انتهـ ً
ـاكا ،وفــي نســخته الثانيــة )3595( 2013

االنتهــاكات بنســبة  %20.5مــن مجمــوع االنتهــاكات ،إال

ـاكا ،وفــي نســخته الثالثــة  )3277( 2014انتهـ ً
انتهـ ً
ـاكا.

أن العــام  2015تميــز باســتخدام العنــف والقــوة المفرطــة

ويعتقــد الباحــث فــي «ســند» بــأن االرتفــاع الكمــي لعــدد
االنتهــاكات فــي  2015قــد يــدل علــى مؤشــرات مختلفــة ،ولــه
مدلــوالت تتــوزع علــى أمريــن همــا :تدفــق المعلومات وتوســع
خبــرة الراصديــن ،والزيــادة الفعليــة فــي عــدد االنتهــاكات
الكمــي نتيجــة مــا طــرأ علــى المتغيــرات السياســية.
والحــظ التقريــر زيــادة فــي عــدد االنتهــاكات الكمــي فــي عــدد

لمنــع الصحفييــن مــن التغطيــة وإرهابهــم مــن نشــر مــا
ً
خطوطــا حمــراء لــدى الجهــات المنتهكــة ،والتــي
يعتبــر
كان أبرزهــا ســلطات االحتــال اإلســرائيلي التــي تعمــدت
اســتهداف الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة باإلصابــة لمنعهــم مــن نقــل وقائــع االعتــداء
علــى المتظاهريــن المحتجيــن علــى سياســات االحتــال،
إضافــة إلــى اعتــداءات األجهــزة األمنيــة الممنهجــة والتــي

مــن الــدول العربيــة وهــي :اليمــن ،فلســطين ومصــر والعــراق.

تعــرض لهــا الصحفيــون واإلعالميــون فــي عــدد مــن

وبالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة فقــد الحــظ التقريــر زيــادة

دول العالــم العربــي وعلــى وجــه الخصــوص فــي مصــر

فــي االنتهــاكات التــي أقــدم علــى ارتكابهــا تنظيــم «داعــش»،
خاصــة فــي العــراق ،إلــى جانــب االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا
جماعــات وتنظيمــات مســلحة.
وزادت االنتهــاكات بشــكل ملحــوظ فــي اليمــن بســبب ظــروف
الحــرب والمعــارك التــي دارت بيــن األطــراف المتنازعــة ،وعلــى
وجــه الخصــوص تعمــد «جماعــة الحوثــي» االعتــداء علــى
مؤسســات اإلعــام واإلعالمييــن ،وهــو األمــر الــذي أيدتــه
منظمــات الدفــاع عــن حريــة اإلعــام ـ اإلقليميــة والدوليــة ـ،
حيــث ســجلت الجماعــة  248انتهـ ً
ـاكا فــي  94حالــة اعتــداء ،وحلــت
بالمرتبــة الثالثــة فــي قائمــة الجهــات المنتهكــة لحريــة اإلعــام
مــن بيــن  17جهــة.
كمــا الحــظ التقريــر زيــادة فــي االنتهــاكات التــي يرتكبهــا
مواطنــون عاديــون فــي ســياقات متعــددة ،كمــا لوحــظ زيــادة
فــي عــدد االنتهــاكات الصــادرة عــن ســلطات ومؤسســات

والعــراق ولبنــان وتونــس ،وذلــك أثنــاء قيــام اإلعالمييــن
بتغطيــة التظاهــرات االحتجاجيــة علــى الممارســات التــي
تتخذهــا الســلطات الرســمية فــي تلــك البلــدان ،كمــا
وقعــت انتهــاكات أثنــاء تغطيــة الصحفييــن لمــا نتــج عــن
ً
صحفيــا
عمليــات إرهابيــة ،فيمــا أصيــب مــا يزيــد عــن 50
أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات والمعــارك المســلحة
بيــن أطــراف النــزاع فــي ســوريا والعــراق واليمــن علــى
وجــه التحديــد ،ناهيــك عــن اعتــداءات «جماعــة الحوثــي»
فــي اليمــن علــى الصحفييــن ومؤسســات اإلعــام،
ً
جســديا علــى صحفييــن
حيــث وثــق التقريــر  440اعتــداء
وإعالمييــن وبنســبة  %11مــن مجمــوع االنتهــاكات ،كمــا
ً
صحفيــا وصحفيــة أصيبــوا بجــروح أثنــاء
وثــق حــاالت 292
قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة مــا شــكل  %7.2مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،والالفــت أن أســلوب احتجــاز الحرية التعســفي
لمنــع التغطيــة فــي الغالــب ،قــد جــاء فــي المرتبــة الرابعــة

قضائيــة ،مــا يزيــد مــن عــدد االنتهــاكات الكمــي.

علــى قائمــة االنتهــاكات إذ وثــق التقريــر حجــز حريــة 292

ومــن واقــع المقارنــة فــي عــدد االنتهــاكات الكميــة خــال

صحفيـ ًـا وصحفيــة مــا شــكل  %5.8مــن مجمــوع االنتهــاكات.

األعــوام األربعــة الماضيــة مــن عمــر تقريــر حالــة الحريــات

وتبيــن مــن خــال دراســة واقــع االنتهــاكات التــي يتعــرض

اإلعالميــة فــي العالــم العربــي؛ الحــظ الباحثــون أن االنتهــاكات
بعــد العــام  2012قــد بــدأت باالرتفــاع ،مــا يشــير إلــى تأثــر

لهــا الصحفيــون فــي العالــم العربــي أن غالبيــة الــدول
العربيــة تشــترك فــي أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات،

21
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ويمكــن اعتبــار االنتهــاكات العشــرة األولــى الــواردة فــي قائمــة
ـيوعا وانتشـ ً
ً
ـارا فــي العالــم العربــي.
االنتهــاكات هــي األكثــر شـ
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ويعتقــد الباحــث بــأن غالبيــة االنتهــاكات التــي احتلــت مراتــب

• اإلصابــة بجــروح :فــي المرتبــة الثالثــة علــى قائمــة

متقدمــة ُيدعــى بــأن الموظفيــن المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون

االنتهــاكات حــل انتهــاك «اإلصابــة بجــروح» وتكــرر  292مــرة

قــد ارتكبوهــا وتتحمــل مســؤوليتها الــدول التــي وقعــت بهــا،

وبنســبة  %7.2مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وبالعــودة إلــى

فيمــا تتحمــل جهــات أخــرى مثــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي

الــدول التــي تعــرض فيهــا إعالميــون وصحفيــون لإلصابــة

المســؤولية عــن االعتــداءات واالنتهــاكات التــي ارتكبتهــا بحــق

بجــروح أثنــاء التغطيــة ،فــإن نصف عــدد اإلصابات بجروح التي

الصحفييــن الفلســطينيين ،كمــا ينــص عليــه القانــون الدولــي،

رصدهــا ووثقهــا التقريــر وقعــت فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع

وهنــاك جهــات أخــرى مثــل تنظيــم «داعــش» و»جماعــة

غــزة حيــث تكــررت  149مــرة وذلــك بســبب اســتهدافهم مــن

الحوثــي» فــي اليمــن ،وقــد خلــص التقريــر إلــى تفســير واقــع

قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي وبشــكل متعمــد باإلصابــة

االنتهــاكات واتجاهاتهــا كالتالــي ،وذلــك بحســب تسلســل

باألعيــرة المطاطيــة والغــاز المســيل للدمــوع وغيرهــا مــن

مراتبهــا فــي قائمــة االنتهــاكات:

أدوات االعتــداء عليهــم أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االعتــداء علــى

• المنــع مــن التغطيــة :تشــترك غالبيــة دول العالــم العربــي

المواطنيــن الفلســطينيين ،وقــد بلــغ عــدد اإلصابــات بجــروح

بمنــع الصحفييــن مــن التغطيــة ،وقــد احتــل انتهــاك منــع
التغطيــة المرتبــة األولــى علــى قائمــة االنتهــاكات بتكــرره 828
مــرة ،وبنســبة  %20.5مــن مجمــوع االنتهــاكات ،كمــا احتــل
المرتبــة األولــى فــي  8دول عربيــة ،حيــث تكــرر منــع الصحفييــن
الفلســطينيين مــن التغطيــة مــن قبــل قــوات وســلطات
االحتــال اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة  250مــرة ،وهــو
أعلــى معــدل بمنــع التغطيــة ســجله التقريــر العــام الماضــي،
فيمــا تكــررت حــاالت منــع التغطيــة فــي مصــر  221مــرة ،ثــم
تونــس  ،95العــراق  ،84األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة
الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة وأجهــزة الحكومــة المقالــة
فــي قطــاع غــزة  ،51ويليهــا المغــرب  ،33ثــم البحريــن  ،7الجزائــر
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• االعتــداء الجســدي :جــاء انتهــاك «االعتــداء الجســدي»
بالمرتبــة الثانيــة وتكــرر  440مــرة وبنســبة  %11مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،وقــد جــاء هــذا النــوع مــن االنتهــاكات الجســيمة
فــي مراتــب متقدمــة علــى قائمــة االنتهــاكات وبــرز فــي 8
دول عربيــة ،وقــد ســجلت أعلــى معــدالت االعتــداء الجســدي
علــى الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة مــن
قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي أثنــاء قيامهــم بتغطيــة
تظاهــرات المواطنيــن الفلســطينيين احتجاجـ ًـا علــى ممارســات
االحتــال التعســفية بحقهــم ،حيــث تكــررت  135مــرة ،ويليهــا
ً
كمــا االعتــداءات الجســدية وبشــكل مالحــظ فــي تونــس
حيــث تكــررت  87مــرة ،وفــي مصــر والعــراق ســجل التقريــر
تكــرار االعتــداءات علــى الصحفييــن  59مــرة فــي كل منهمــا
وذلــك أثنــاء تغطيــة التظاهــرات الســلمية للمواطنيــن ،يليهمــا
االعتــداءات الجســدية علــى الصحفييــن فــي لبنــان وتكــررت 23
مــرة ،وفــي اليمــن  22خاصــة مــن قبــل «جماعــة الحوثــي»،
المغــرب  17مــرة ومنهــا اعتــداءات وقعــت مــن قبــل مســؤولين

22

ومتنفذيــن علــى خلفيــة نشــر أخبــار تتهمهــم بالفســاد ،وأخيـ ً
ـرا

فــي باقــي الحــاالت المرصــودة فــي دول العالــم العربــي
 143مــن بينهــا  35حالــة إصابــة بجــروح تعــرض لهــا صحفيــون
عراقيــون خــال قيامهــم بتغطيــة االحتجاجــات الســلمية إلــى
جانــب التعــرض لإلصابــة أثنــاء القيــام بتغطيــة االشــتباكات
المســلحة بيــن الجيــش العراقــي والحشــد الشــعبي وتنظيــم
ً
صحفيــا فــي ســوريا لإلصابــة
«داعــش» .وقــد تعــرض 24
بجــروح أثنــاء القيــام بتغطيــة االشــتباكات المســلحة بيــن
ً
علمــا
الجيــش النظامــي الســوري وتنظيمــات مســلحة،
ً
جــزءا مــن الضحايــا مــن الصحفييــن المصابيــن تعــرض
بــأن
لإلصابــة أثنــاء مرافقتــه لقــوات الجيــش النظامــي ،والجــزء
اآلخــر أصيــب أثنــاء مرافقتــه لتنظيمــات معارضــة مســلحة أو
أثنــاء تواجــده للتغطيــة فــي مواقــع االشــتباكات .وكمــا فــي
العــراق وســوريا فقــد تعــرض  18صحفيـ ًـا يمنيـ ًـا لإلصابــة أثنــاء
القيــام بتغطيــة االشــتباكات بيــن عناصــر «جماعــة الحوثــي»
والجيــش النظامــي اليمنــي ،أو أثنــاء التواجــد فــي مناطــق
ً
علمــا بــأن بعضهــم أصيــب
االشــتباك المســلح بينهمــا،
نتيجــة قصــف طيــران التحالــف العربــي لمواقــع تواجــد بهــا
ً
صحفيــا فــي
صحفيــون بهــدف التغطيــة .كمــا أصيــب 18
مصــر بجــروح أثنــاء تغطيــة مســيرات االحتجــاج الســلمية.
ً
صحفيــا فــي تونــس أثنــاء تغطيــة تجمعــات
وأصيــب 14
احتجاجيــة وعمليــات اإلرهــاب .وفــي لبنــان أصيــب  9صحفيين
بجــروح غالبيتهــم أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االحتجاجــات الســلمية
للمواطنيــن .وفــي المغــرب أصيــب  8صحفييــن بجــروح خــال
ً
وأخيــرا أصيــب  6صحفييــن بجــراح
تغطياتهــم اإلعالميــة،
نتيجــة اعتــداءات األجهــزة األمنيــة التابعــة لحكومــة «حمــاس»
المقالــة عليهــم بســبب عملهــم اإلعالمــي.
• حجــز الحريــة التعســفي :واحتــل انتهــاك «حجــز الحريــة
التعســفي» المرتبــة الرابعــة علــى قائمــة االنتهــاكات وتكــرر
 234مــرة وبنســبة  %5.8مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وبــرز احتجــاز
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ً
تعســفيا خاصــة أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة
حريــة الصحفييــن

صحفييــن لهــذا النــوع مــن االعتــداءات فــي لبنــان  7مــرات.

بالدرجــة األولــى فــي الضفــة الغربيــة حيــث أقدمــت قــوات

• التهديــد باإليــذاء :ووثــق التقريــر تعــرض  158صحفيــا

ً
ـطينيا ،كمــا قامــت
االحتــال علــى حجــز حريــة  49صحفيـ ًـا فلسـ
األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية بحجــز حريــة 22
ً
صحفيــا ،وفــي قطــاع غــزة قامــت األجهــزة األمنيــة التابعــة
ً
صحفيــا ،وبجمعهــم يصبــح
للحكومــة المقالــة بحجــز حريــة 25
العــدد  96صحفيــا فلســطينيا تعرضــوا لحجــز الحريــة التعســفي
ً
صحفيــا فــي الضفــة
فــي فلســطين المحتلــة ،منهــم 47
والقطــاع ،فيمــا تعــرض  68صحفيـ ًـا فــي مصــر لحجــز الحريــة مــن
قبــل األجهــزة األمنيــة المكلفــة بإنفــاذ القانــون ،كمــا قامــت
ً
ً
عراقيــا،
صحفيــا
األجهــزة األمنيــة فــي العــراق بحجــز حريــة 20
وفــي المغــرب حجــزت حريــة  12صحفيـ ًـا ،وفــي األردن أوقفــت
الســلطات  10إعالمييــن ،وأخيـ ً
ـرا فــي ليبيــا ورغــم ضآلــة عــدد
العامليــن فــي قطــاع اإلعــام إال أن القــوات األمنيــة المكلفــة
بإنفــاذ القانــون حجــزت حريــة  4صحفييــن.
• اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات :وتعــرض 193
إعالميـ ًـا وصحفيـ ًـا إلــى جانب مؤسســات إعالميــة ألضرار مادية

وخســائر بالممتلــكات وبنســبة  %4.8مــن مجمــوع االنتهــاكات
العــام ،كان أبرزهــا فــي الســودان التــي تكرر فيها هذا النوع من
االنتهــاكات  56مــرة نتيجــة قيــام الســلطات األمنيــة بمصــادرة
ً
شــيوعا فــي
الصحــف بعــد الطباعــة وهــو االنتهــاك األكثــر
الســودان ،فيمــا تعرضــت  34مؤسســة إعالميــة فــي اليمــن
لخســائر ماديــة وأضــرار بالممتلــكات نتيجــة اســتهداف «جماعــة
الحوثــي» لمقــرات العمــل اإلعالمــي بالقصــف ومصــادرة
محتوياتهــا مــن أجهــزة ومعــدات ،وتســببت قــوات االحتــال
ً
إعالميــا ومؤسســة إعالميــة نتيجــة
بخســائر ماديــة لـــ 32
االعتــداء علــى أدوات العمــل بمصادرتهــا و /أو تكســيرها ،وهــو
النمــط الــذي تعــرض لــه الصحفيــون ومؤسســات اإلعــام فــي
مصــر حيــث تكــررت خســائر اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام
الماديــة  24مــرة ،بينمــا تعــرض  7صحفييــن فــي المغــرب
لخســائر ماديــة نتيجــة االعتــداء علــى أدوات عملهــم.
• االعتــداء اللفظــي :لقــد تكــرر «االعتــداء اللفظــي» علــى
الصحفييــن ،حيــث تمكــن الراصــدون مــن توثيقــه  181مــرة
وبنســبة  ،%4.5وحــل بالمرتبــة السادســة علــى قائمــة
االنتهــاكات ممــا يرشــحه ليكــون واحـ ً
ـدا مــن االنتهاكات الشــائعة
التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي العالــم العربــي ،وقــد بــرز
تكــرار هــذا النــوع مــن االنتهــاكات فــي مصــر حيــث تكــرر  30مــرة،
كمــا تعــرض الصحفيــون الفلســطينيون العتــداءات لفظيــة مــن
قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي  30مــرة ،وفــي تونــس 29
مــرة ،وفــي العــراق  28مــرة ،وفــي المغــرب  21مــرة ،فيمــا
تعــرض صحفيــون فلســطينيون فــي قطــاع غــزة العتــداءات

لـ»التهديــد باإليــذاء» ،وقــد حــل بالمرتبــة الســابعة وبنســبة
 %4مــن مجمــوع االنتهــاكات ،ولوحــظ تعــرض الصحفييــن
الفلســطينيين لتهديــدات باإليــذاء مــن قبــل قــوات
ً
صحفيــا
االحتــال اإلســرائيلي  33مــرة ،بينمــا تعــرض 32
لتهديــدات باإليــذاء فــي عــدد مــن الــدول مــن قبــل تنظيــم
ً
ً
يمنيــا لتهديــدات
صحفيــا
«داعــش» ،فيمــا تعــرض 21
غالبيتهــا مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن .وعلــى
التوالــي تكــررت التهديــدات باإليــذاء مــن جهــات مختلفــة
ً
ً
صحفيــا فــي قطــاع غــزة،
صحفيــا فــي مصــر ،و12
لـــ 15
و 9صحفييــن فــي تونــس ،و 7صحفييــن فــي كل مــن
الســعودية والضفــة الغربيــة بفلســطين المحتلــة ،و 6فــي
المغــرب ،و 5فــي لبنــان.
• االســتهداف المتعمــد باإلصابــة :وســجل التقرير تعرض
ً
صحفيــا وصحفيــة لالســتهداف المتعمــد باإلصابــة
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أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة ،وحــل االســتهداف
فــي المرتبــة الثامنــة وشــكلت نســبته  %3.6مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،ووقعــت غالبيتهــا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة مــن قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي باالســتهداف
المتعمــد للصحفييــن أثنــاء قيامهــم بالتغطيــات اإلعالميــة
 132مــرة ،أي مــا نســبته  %90مــن مجمــوع اســتهداف
اإلعالمييــن باإلصابــة.
• حجــب المعلومــات :لقــد تكــرر «حجــب المعلومــات»
حســبما تمكنــت «ســند» مــن توثيقــه  143مــرة ،وبنســبة
 %3.5مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وعلــى الرغــم مــن انتشــار
حجــب المعلومــات عــن الصحفييــن وشــيوعه فــي غالبيــة
دول العالــم العربــي رغــم صعوبــة توثيقــه ،إال أنــه انتهــاك
ً
واضحــا ويمكــن توثيقــه فــي مصــر حيــث وثقــت
بــات
«ســند»  98حالــة حجــب معلومــات ،وفــي العــراق  15حالــة.
• حجــز أدوات العمــل :ومــن الالفــت أن يحتــل انتهــاك
«حجــز أدوات العمــل» المرتبــة العاشــرة بتكــرره  104مــرات،
وبنســبة بلغــت  %2.6مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وهــو
ً
كثيــرا مــا تمارســه األجهــزة األمنيــة بهــدف حجــب
انتهــاك
المعلومــات ومنــع التغطيــة ،وقــد تكــرر هــذا االنتهــاك
بشــكل ملحــوظ فــي العــراق  22مــرة ،كمــا تكــرر بنفــس
المعــدل فــي قطــاع غــزة حيــث تكــرر حجــز أدوات عمــل
الصحفييــن مــن قبــل األجهــزة األمنيــة لحكومــة «حمــاس»
 22مــرة ،ثــم فــي مصــر  17مــرة ،المغــرب  11مــرة واليمــن
 7مــرات.

لفظيــة تكــررت  17مــرة ،وفــي الجزائــر  9مــرات ،بينمــا تعــرض 7

23

الملخص التنفيذي :النتائج واالتجاهات العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات عام 2015

االنتهاكات الجسيمة
ويعــرض التقريــر واقــع االنتهــاكات الجســيمة فــي كل دولــة
بشــكل مخصــص فــي البــاب الرابــع منــه ،لكنــه يعــرض هنــا
نســبة االنتهــاكات الجســيمة وتكرارهــا فــي العــام ،2015
ً
ســريعا مــع العــام .2014
ويحــاول مقارنتهــا
ومــن أصــل  4034انتهـ ً
ـاكا ســجلها التقريــر عــام  ،2015بلــغ عــدد
االنتهــاكات الجســيمة  1269انتهـ ً
ـاكا موزعــة علــى  11نوعـ ًـا مــن
ً
نســبيا فــي جســامتها ،وبنســبة
االنتهــاكات التــي تتفــاوت
مئويــة بلغــت  %30.6مــن مجمــوع االنتهــاكات ،حيــث يمكــن
القــول أن ثلــث االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون
واإلعالميــون فــي العالــم العربــي جســيمة ،كمــا يمكــن القــول
بــأن  %23.5مــن أنــواع االنتهــاكات التــي وثقها التقرير جســيمة،
وكلهــا نســب مرتفعــة قياسـ ًـا بحجــم اإليــذاء الــذي قــد تلحقــه
بالضحايــا مــن الصحفييــن علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي.
ومــن الالفــت فــي قائمــة االنتهــاكات الجســيمة هــو مــا وثقــه
ً
خطرا
التقريــر مــن نســب مرتفعــة فــي االعتــداءات التي تشــكل
علــى حيــاة الصحفييــن وســامتهم البدنيــة ،حيــث جــاء انتهــاك
االعتــداء الجســدي علــى رأس قائمــة االنتهــاكات الجســيمة إذ
تكــرر  440مــرة عــام  ،2015وبنســبة بلغــت  %11مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،وجــاء انتهــاك اإلصابــة بجــروح بالمرتبــة الثانيــة
مكـ ً
ـررا  292بنســبة  ،%7.2ويليــه مباشــرة االســتهداف المتعمــد
باإلصابــة وتكــرر  147مــرة بنســبة .%3.6
وحــل اعتقــال الصحفييــن وتوقيفهــم بشــكل تعســفي فــي
المرتبــة الرابعــة ،حيــث وثــق التقريــر اعتقــال وتوقيــف 134
ً
صحفيــا بشــكل تعســفي وبلغــت نســبتهم مــن مجمــوع
االنتهــاكات  ،%3.3فيمــا بلغــت نســبتهم مــن مجمــوع
االنتهــاكات الجســيمة .%10.5
ومــن االنتهــاكات التــي ثبــت للراصديــن صحــة وقوعهــا
«التهديــد بالقتــل» والــذي تكــرر  16مــرة وبنســبة  %0.4مــن
مجمــوع االنتهــاكات العــام ،وبنســبة  %1.3مــن مجمــوع

العمل اإلعالمي

وجــد الباحــث أن االعتــداءات التــي طالــت حريــة اإلعــام
واإلعالمييــن ومؤسســات العمــل اإلعالمــي خــال العــام
ً
ً
واســعا مــن انتهــاكات حقــوق
طيفــا
 2015قــد تضمنــت
اإلنســانية بلغــت عشــرة حقــوق أساســية ،وقــد وزعهــا الباحث
علــى عشــر رتــب حســب تكــرار االعتــداءات الكميــة ونســبها
المئويــة مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر.
لقــد حــل االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام بالمرتبــة األولــى فــي  1456انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها
مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر ،%36
علمـ ًـا بــأن مــن بينهــا  1026انتهـ ً
ـاكا تتعلــق بحجــب المعلومــات
مــا تشــكل نســبتها  ،%25.4أي مــا يزيــد عــن ربــع مجمــوع
االنتهــاكات مــا يســمح بالقــول أن حجــب المعلومــات ظاهــرة
كثيــرة االنتشــار فــي غالبيــة دول العالــم العربــي ،وهــي
مــن أكثــر ظواهــر االعتــداء علــى حريــة اإلعــام ،وبالرغــم
مــن الجهــود التــي تبذلهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي
ومنظمــات حريــة اإلعــام اإلقليميــة والدوليــة للحــد مــن هــذه
الظاهــرة ،إال أن الجهــود فــي هــذا اإلطــار باعتقــاد «ســند»
ال تــزال غيــر كافيــة وتحتــاج إلــى المزيــد مــن وســائل الضغــط
وتســليط الضــوء عليهــا.
ووجــد الباحــث أنــه مــن الخطــورة بمــكان أن يحــل االعتــداء على
الحــق فــي الســامة الشــخصية فــي المرتبــة الثانيــة فــي
 1234انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتهم  %30.7مــن مجمــوع االنتهــاكات
الكلــي ،وتعــد هــذه النتيجــة مــن أخطــر مؤشــرات االعتــداء
علــى حريــة اإلعــام واإلعالمييــن فــي العالــم العربــي ،إذ
يتضمــن االعتــداء علــى هــذا الحــق إصابــة اإلعالمييــن بجــروح
ً
خطــرا علــى ســامتهم ،وتهديدهــم بالقتــل
مــا يشــكل
واإليــذاء ،واالعتــداء عليهــم جسـ ً
ـديا ولفظيـ ًـا ،وإيــذاء أقاربهــم
وترهيبهــم .كمــا أن االعتــداء علــى هــذا الحــق يعــد مــن أكثــر
االعتــداءات علــى حقــوق اإلنســان انتشـ ً
ـارا علــى اإلعالمييــن

االنتهــاكات الجســيمة.

ومؤسســات اإلعــام ليــس فــي المناطــق والــدول التــي

لقــد قــرر الباحــث وضــع كافــة االنتهــاكات المتعلقــة بإيــذاء

ً
أيضــا مــن خــال
شــهدت نزاعــات سياســية مســلحة ،بــل

ذوي قربــى الضحايــا مــن الصحفييــن فــي قائمــة االنتهــاكات
الجســيمة ،ومنهــا مــا وقــع فــي اليمــن ومصــر ،وذلــك لســبب
رئيــس وهــو أن كافــة هــذه الحــاالت تعــرض فيهــا أقربــاء 7
صحفييــن النتهــاكات خطيــرة ومنهــا االختطــاف واالعتــداء
الجســدي والمعاملــة المهينــة والســجن ،وذلــك بهــدف معاقبــة
الصحفييــن الذيــن تعــرض أقرباؤهــم لإليــذاء نتيجــة تعــارض مــا
ينشــرونه مــن أخبــار ومعلومــات مــع الجنــاة ،وفــي أحيــان أخــرى
إخضــاع الصحفييــن إلــى تســليم أنفســهم لألســر واالحتجــاز
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علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي.

االعتــداء علــى اإلعالمييــن فــي دول تعــد آمنة أو آمنة نسـ ً
ـبيا
خــال تغطيــة اإلعالمييــن لمســيرات االحتجــاج واالعتصامــات
المطالبــة بمحاربــة الفســاد وإجــراء اإلصالحــات السياســية.
ومــن الواضــح انتشــار االعتــداء علــى أدوات العمل اإلعالمي
بهــدف منــع التغطيــة وحجــب المعلومــات كما يعتقــد الباحث،
حيــث حــل االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك بالمرتبــة الثالثــة
ً
انتهــاكا ،بلغــت نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات
فــي 521
الكلــي .%13
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ومــن المؤشــرات الخطيــرة علــى حريــة اإلعــام اعتقــال
ً
تعســفيا
اإلعالمييــن وحبســهم وتوقيفهــم وحجــز حريتهــم
علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،أو أثنــاء قيامهــم بالتغطيــات

الباحــث فــي «ســند» علــى فــرز عــدد االنتهــاكات ونســبها
ً
أيضــا،
المئويــة لــكل دولــة ،وفــرز عــدد الحــاالت ونســبها
ً
علمــا بــأن الحالــة الواحــدة قــد تتضمــن أكثــر مــن انتهــاك،

الميدانيــة ،واألخطــر اختطافهــم وإخفاؤهــم قسـ ً
ـريا ،حيــث تكــرر

وبعــض الحــاالت الجماعيــة التــي وثقهــا الباحثــون تضمنــت

االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي 506

عشــرات االنتهــاكات.

مــرات ،وحــل فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة بلغــت  %12.7مــن

ً
مؤشــرا
إن عــدد االنتهــاكات وعــدد الحــاالت الكميــة يعتبــر

مجمــوع االنتهــاكات.

لمــدى تعــرض حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن لالعتــداء

ووثــق التقريــر  77اعتــداء علــى الحــق فــي محاكمــة عادلــة ،وهــو

فــي المناطــق والــدول التــي تمكــن فريــق برنامــج «عيــن»

ً
نســبيا حيــث واجــه العشــرات مــن اإلعالمييــن
معــدل مرتفــع

التابــع لـ»ســند» مــن الوصــول لمعلومــات بشــأنها.

قــرارات تعســفية صــدرت عــن هيئــات ومؤسســات قضائيــة
بحقهــم علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،خاصــة فــي مصــر،
مــا وضــع االعتــداء علــى هــذا النــوع مــن الحقــوق فــي المرتبــة
الخامســة مــن بيــن عشــر رتــب وبنســبة بلغــت  %2مــن مجمــوع

وشــكلت اعتــداءات قــوات وســلطات االحتالل اإلســرائيلي
علــى الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة أعلــى نســب االنتهــاكات كمـ ًـا ،وتســيدت قائمة
أكثــر المناطــق التــي يتعــرض بهــا الصحفيــون العتــداءات

االنتهــاكات.

ً
انتهــاكا وبنســبة
مــن حيــث الكــم حيــث وثــق التقريــر 1044

ً
أيضــا تكــرار االعتــداء علــى الحــق
ومــن المؤشــرات الخطيــرة

 %26مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،أي مــا معدلــه ربــع

فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة

االنتهــاكات التــي تمكنــت «ســند» مــن رصدهــا وتوثيقهــا

أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة  68مــرة ،وحــل

خــال العــام  ،2015كمــا حلــت اعتــداءات قــوات االحتــال

فــي المرتبــة السادســة ،وذلــك مــن خــال تعــرض العشــرات

فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الحــاالت ،حيــث ســجل

مــن اإلعالمييــن للتعذيــب والمعاملــة المهينــة مــا يعتبــر واحـ ً
ـدا

التقريــر  177حالــة وبنســبة  %16.7مــن إجمالــي عــدد

مــن أخطــر االنتهــاكات الجســيمة فــي حقــوق اإلنســان.

الحــاالت الموثقــة ،مــا يشــير إلــى أن غالبيــة حــاالت االعتــداء

ولوحــظ أن االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة التنقــل والســفر
ً
انتهــاكا،
واإلقامــة قــد حــل فــي المرتبــة الســابعة بواقــع 58
وذلــك مــن خــال إجــراءات منــع الســفر وتقييــد حريــة التنقــل،
وهــو انتهــاك ممنهــج مارســته ســلطات االحتــال اإلســرائيلي
تجــاه الصحفييــن الفلســطينيين ،وفــي حــاالت أخــرى منــع

ـددا كبيـ ً
علــى الصحفييــن قــد تضمنــت عـ ً
ـرا مــن االنتهــاكات،
وقــد بلــغ عــدد الحــاالت الفرديــة  116حالــة ،مقابــل  61حالــة
جماعيــة.
وحلــت مصــر فــي المرتبــة الثانيــة حيــث وثــق التقريــر 747
ً
انتهــاكا وبنســبة  %18.5مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام،

إقامــة إعالمييــن أجانــب فــي عــدد مــن دول العالــم العربــي

فــي الوقــت الــذي حلــت فيــه بالمرتبــة األولــى مــن حيــث

بهــدف منعهــم مــن التغطيــة.

عــدد الحــاالت التــي بلغــت  258حالــة وشــكلت نســبتها

لقــد حــل االعتــداء علــى أســمى الحقــوق اإلنســانية فــي الحــق
فــي الحيــاة بالمرتبــة الثامنــة مكـ ً
ـررا  57مــرة مــن خــال مقتــل 54
إعالميـ ًـا ومحاولــة اغتيــال ثالثــة إعالمييــن آخريــن.
وســجل التقريــر  35اعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة مــا

 %24.3مــن مجمــوع الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر ،وتكثــر
فــي مصــر الحــاالت الجماعيــة بســبب منــع التغطيــة ومنــع
النشــر الجماعــي ،حيــث بلــغ عــدد الحــاالت الجماعيــة 116
ً
علمــا بــأن مصــر ســجلت
حالــة ،مقابــل  142حالــة فرديــة،
أعلــى معــدل للحــاالت الجماعيــة مــن بيــن جميــع دول

أهلــه أن يحتــل المرتبــة التاســعة قبــل األخيــرة.

العالــم العربــي.

فيمــا حــل فــي المرتبــة العاشــرة واألخيــرة االعتــداء علــى الحــق

وجــاء ترتيــب العــراق فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث عــدد

ً
مكــررا  22مــرة مــن خــال عمليــات
فــي معاملــة غيــر تمييزيــة
التحريــض التــي تعــرض لهــا إعالميــون ومؤسســات إعالميــة
خــال العــام .2015
ترتيب الدول حسب عدد االنتهاكات والحاالت الكمية
وفــي البحــث فــي الــدول والمناطــق التــي وقعــت فيهــا
االنتهــاكات مــن حيــث عددهــا الكمــي ،ومــن حيــث عــدد الحــاالت
التــي تعرضــت فيهــا حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن .عمــل

ً
ً
انتهــاكا تعــرض لهــا
كمــا إذ وثــق التقريــر 455
االنتهــاكات
الصحفيــون ومؤسســات اإلعــام فــي العــراق وبنســبة
بلغــت  %11.3مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،كمــا جــاءت
فــي المرتبــة الرابعــة مــن حيــث عــدد الحــاالت بواقــع 113
حالــة اعتــداء علــى حريــة اإلعــام وبنســبة  %10.6مــن
مجمــوع الحــاالت العــام ،مــا يشــير إلــى أن حــاالت االعتــداء
ً
ً
واســعا مــن
طيفــا
علــى الصحفييــن العراقييــن تتضمــن

25
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االنتهــاكات.

وتأتــي لبنــان مباشــرة بالمرتبــة الحاديــة عشــرة بواقــع 85

وبلــغ عــدد االنتهــاكات فــي اليمــن التــي وثقهــا التقريــر 318

ً
انتهــاكا ،أي بأقــل مــن انتهاكيــن فقــط عــن ســوريا ،بلغــت

انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %8مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وجميعهــا وقعت
فــي  128حالــة اعتــداء علــى الصحفييــن ومؤسســات اإلعــام
بنســبة  %12مــن مجمــوع الحــاالت ،فيمــا حلــت بالمرتبــة الثالثــة
مــن حيــث عــدد الحــاالت.
ً
انتهــاكا بنســبة
وحلــت تونــس بالمرتبــة الخامســة بواقــع 302
 %7.5مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،والتــي وقعــت فــي 41
حالــة وبنســبة  %4مــن مجمــوع الحــاالت ،مــا يشــير أيضـ ًـا إلــى
أن غالبيــة الحــاالت الموثقــة فــي تونــس تتضمــن مجموعــة
واســعة مــن االنتهــاكات ،وحــل ترتيبهــا فــي عــدد الحــاالت

وقعــت فــي  24حالــة تشــكل نســبتها  %2.3مــن مجمــوع
الحــاالت العــام ،كمــا حلــت فــي المرتبــة العاشــرة مــن حيــث
عــدد الحــاالت علــى مســتوى بقيــة الــدول.
ً
انتهــاكا وبنســبة  %1.4مــن
ووثــق التقريــر فــي األردن 57
مجمــوع االنتهــاكات ،وكلهــا وقعــت فــي  23حالــة وبنســبة
 %2.2مــن مجمــوع الحــاالت العــام ،وحلــت فــي المرتبــة
الثانيــة عشــرة علــى مســتوى االنتهــاكات والمرتبــة الحاديــة
عشــرة علــى مســتوى عــدد الحــاالت.

بالمرتبــة الثامنــة.

وجــاءت الجزائــر فــي المرتبــة الثالثــة عشــرة بواقــع  46انتهـ ً
ـاكا

ووثــق التقريــر  239حالــة انتهــاك فــي الســودان ،وبلغــت

وبنســبة  %1مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وقعــت فــي 14

نســبها  %6مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،وجميعهــا وقعــت
فــي  49حالــة ،غالبيتهــا حــاالت فرديــة ،فيمــا جــاء ترتيبهــا مــن
حيــث عــدد الحــاالت فــي المرتبــة السادســة علــى مســتوى

حالــة بنســبة بلغــت  %1.3مــن مجمــوع الحــاالت ،فيمــا حلــت
بالمرتبــة الخامســة عشــرة علــى مســتوى عــدد الحــاالت فــي
العالــم العربــي.

العالــم العربــي.

وحلــت البحريــن حســبما تمكــن التقريــر مــن توثيقــه فــي

وفــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ســجل التقريــر  310انتهاكات

 ،2015فــي المرتبــة الرابعــة عشــرة حيــث بلــغ عــدد االنتهــاكات

بلغــت نســبتها مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات ،%7.7
وبمجمــوع حــاالت بلــغ  57حالــة وبنســبة  %5.4مــن مجمــوع
حــاالت التقريــر ،وبفــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي قطــاع
غــزة وحدهــا ،وغالبيتهــا اعتــداءات مارســتها األجهــزة األمنيــة

ً
انتهــاكا وبنســبة  %1مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة 40
العــام ،وقعــت جميعهــا فــي  17حالــة بنســبة  %1.6مــن
مجمــوع الحــاالت ،وجــاء ترتيبهــا علــى مســتوى عــدد الحــاالت
فــي المرتبــة الثالثــة عشــرة.

واإلداريــة التابعــة لحكومــة «حمــاس» المقالــة ،يأتــي ترتيــب

ً
انتهــاكا فــي الصومــال
وتمكــن الراصــدون مــن توثيــق 31

القطــاع بالمرتبــة الســابعة مــن بيــن  20دولــة عربيــة ،وقــد وثــق

بلغــت نســبتها مــن المجمــوع العــام  ،%0.8ووقعــت فــي 14

ً
انتهــاكا بنســبة  %4.5مــن مجمــوع
التقريــر فــي القطــاع 184

حالــة نســبتها  %1.3مــن مجمــوع الحــاالت ،كمــا جــاءت فــي

االنتهــاكات ،وجميعهــا وقعــت فــي  18حالــة مــا تشــكل نســبتها

المرتبــة الخامســة عشــرة إلــى جانــب الجزائــر علــى مســتوى

 %1.7مــن مجمــوع الحــاالت ،كمــا حلــت بالمرتبــة الثانيــة عشــرة

عــدد الحــاالت فــي العالــم العربــي.

علــى مســتوى عــدد الحــاالت ،فيمــا حــل مجمــوع االنتهــاكات
ً
انتهــاكا
فــي الضفــة الغربيــة بالمرتبــة التاســعة بواقــع 126
بنســبة  %3مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وجميعهــا وقعــت فــي
 39حالــة بنســبة  %3.7مــن مجمــوع الحــاالت ،وحلــت بالمرتبــة
التاســعة مــن حيــث عــدد الحاالت على مســتوى العالــم العربي.
ً
انتهــاكا
وجــاءت المغــرب فــي المرتبــة الثامنــة بواقــع 165
بلغــت نســبتها  %4مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،ووقعــت
فــي  51حالــة بنســبة  %4.8مــن مجمــوع الحــاالت ،وجــاء ترتيبهــا
بالنســبة لعــدد الحــاالت فــي المرتبــة الخامســة.
وحلــت ســوريا فــي المرتبــة العاشــرة حيــث تمكــن الباحثــون مــن
توثيــق  87انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها  %2مــن مجمــوع االنتهــاكات،
ووقعــت فــي  47حالــة وبنســبة  %4.5مــن مجمــوع الحــاالت،
وترتيبهــا علــى مســتوى عــدد الحــاالت جــاء بالمرتبــة الســابعة.
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نســبتها  %8مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات  ،%2وجميعهــا

وبفــارق انتهــاك واحــد عــن الصومــال ،حلــت الســعودية
بالمرتبــة السادســة عشــرة بمعــدل  30انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها
 %0.7مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات ،ووقعــت فــي 15
حالــة بنســبة  %1.4مــن مجمــوع الحــاالت ،كمــا حلــت فــي
المرتبــة الرابعــة عشــرة علــى مســتوى عــدد الحــاالت مقارنــة
بباقــي الــدول.
وجــاءت موريتانيــا فــي المرتبــة الســابعة عشــرة بواقــع 29
انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها مــن المجمــوع العــام  ،%0.7ووقعــت
فــي  17حالــة بنســبة  %1.6مــن مجمــوع الحــاالت ،فيمــا حلــت
مــن بيــن  20دولــة بالمرتبــة الثالثــة عشــرة علــى مســتوى عــدد
الحــاالت.
ً
انتهــاكا
وحلــت ليبيــا فــي المرتبــة الثامنــة عشــرة بواقــع 26
نســبتها مــن المجمــوع العــام  ،%0.7ووقعــت فــي 8
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حــاالت نســبتها مــن مجمــوع الحــاالت العــام  ،%0.8وترتيبهــا
علــى مســتوى عــدد الحــاالت مقارنــة بباقــي الــدول المرتبــة
السادســة عشــرة.

عامــي  2014و.2015
ووجــد التقريــر أن حجــم ووزن االنتهــاكات الجســيمة
الموثقــة خــال عامــي  2014و 2015وصــل إلــى ثلــث عــدد

وبمعــدل  6انتهــاكات حلــت قطــر بالمرتبــة التاســعة عشــرة

االنتهــاكات الكمــي خــال العاميــن ،مــا يســمح بالقــول أن

بواقــع  13انتهـ ً
ـاكا نســبتها مــن المجمــوع العــام  ،%0.3وقعــت

االنتهــاكات الجســيمة التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي

فــي حالــة واحــدة فقــط ،كمــا حلــت فــي المرتبة التاســعة عشــرة

العالــم العربــي تشــكل ثلــث مــا قــد يتعــرض لــه الصحفيــون

علــى مســتوى ترتيــب عــدد الحــاالت.

مــن انتهــاكات وهــو مؤشــر خطيــر علــى واقــع الحريــات

وبلــغ عــدد االنتهــاكات الموثقــة فــي اإلمــارات  6انتهــاكات

اإلعالميــة.

وقعــت فــي حالتيــن ،وجــاء ترتيــب عــدد الحــاالت مقارنــة بباقــي

والحــظ التقريــر أن االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة

الــدول بالمرتبــة الســابعة عشــرة.
وأخيـ ً
ـرا حلــت الكويــت وســلطنة عمــان بالمرتبــة العشــرين معـ ًـا،
وبواقــع انتهاكيــن لــكل واحــدة منهمــا ،وبحالتيــن فــي الكويــت
وحالــة واحــدة فقــط فــي عمــان.
خالصة النتائج العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات

الواقعة على حرية اإلعالم وحقوق اإلعالميين للعام

ً
جســديا،
الشــخصية ويشــمل االعتــداء علــى الصحفييــن
واســتهدافهم باإلصابــة ،وتعرضهــم لإلصابــة بجــروح أثنــاء
التغطيــة ،وتهديدهــم واالعتــداء اللفظــي عليهــم ،قــد
احتــل المرتبــة األولــى فــي قائمــة االنتهــاكات الجســيمة،
ويليــه مباشــرة االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي والتــي تشــمل التوقيــف وحجــز الحريــة
واالعتقــال التعســفي ،مــا يشــير إلــى حجــم المخاطــر

 2015واتجاهاتها

وجســامة االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيون بشــكل

يعتقــد الباحــث أن المتغيــرات التــي طــرأت علــى الواقــع

مباشــر أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة فــي الميــدان.

السياســي واالجتماعــي خــال العــام  2015فــي عــدد مــن دول

ووجــد الباحــث مــن خــال دراســته للفروقــات الكميــة لنــوع

العالــم العربــي العربــي ،علــى وجــه الخصــوص فــي اليمــن
والعــراق ،واســتمرار النــزاع المســلح فــي ســوريا ،وغيــاب
الدولــة فــي ليبيــا ،ســاهم فــي اســتمرارية االعتــداء علــى حريــة
اإلعــام ،وكان اإلرهــاب العــدو األول للصحفييــن فــي تلــك

ً
ً
ملحوظــا
ارتفاعــا
االنتهــاكات بيــن عامــي  2014و2015
ً
ً
نوعــا،
نوعــا مــن أنــواع االنتهــاكات مــن أصــل 47
فــي 22
وانخفاضـ ًـا فــي  12نوعـ ًـا آخــر مــن االنتهــاكات ،بينمــا بقيــت
 9أنــواع ثابتـ ًـا علــى معدالتهــا بشــكل نســبي ،واألبــرز هــو

الــدول.

ارتفــاع نســب االنتهــاكات الجســيمة خــال العــام 2015

وخلــص التقريــر إلــى اســتمرار منــع الصحفييــن مــن التغطيــة

باالعتــداء الجســدي ،اإلصابــة بجروح ،االســتهداف المتعمد

وحجــب المعلومــات عنهــم فــي القضايــا التــي تشــكل خطوطـ ًـا

باإلصابــة ،المعاملــة المهينــة ،التوقيــف واالعتقــال

حمــراء لــدى الحكومــات فــي العالــم العربي ،ويعتقــد الباحث أن

التعســفي ومحــاوالت االختطــاف.

التابوهات توســعت نتيجة الصراعات السياســية في المنطقة

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها

ً
خوفــا مــن أن تتحــول المطالبــات إلــى صراعــات مســلحة كمــا

االنتصاف

مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى خفــوت حــركات االحتجــاج وســكونها
حصــل فــي ســوريا واليمــن وليبيــا ،إال أن منــع التغطيــة خــال
العــام الماضــي صاحبــه اعتــداءات جســيمة وممنهجــة وواســعة
النطــاق ـ بــرأي الباحثيــن ـ أكثــر مــن الســنوات الســابقة.
يشــترك عــدد مــن الــدول العربيــة فــي عــدد مــن االنتهــاكات،
وعلــى رأســها المنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات ،وهــو
أمــر اســتخلصته شــبكة «ســند» منــذ تقريرهــا األول ،إال
أن الباحثيــن وجــدوا أن دول العالــم العربــي بــدأت تشــترك
وبشــكل متزايــد باالعتــداءات الجســيمة الممنهجــة علــى
الصحفييــن خاصــة عنــد قيــام الصحفييــن بتغطيــة التظاهــرات
واالحتجاجــات ،وهــو مــا حصــل فــي العــراق ،لبنــان ،مصــر،
تونــس ،المغــرب ،األردن ،اليمــن ،الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

القانونية واإلفالت من العقاب وانعدام سبل
فصــا بمناقشــة
توســع البــاب الثالــث الواقــع فــي 13
ً
الجهــات المنتهكــة فــي العالــم العربــي بشــكل عــام،
وتنــاول المعــدالت الكميــة لمجمــوع االنتهــاكات التــي
وثقهــا التقريــر وقامــت بهــا تلــك الجهــات فــي كل دولــة،
ثــم بحــث فــي معــدالت االنتهــاكات الجســيمة التــي قامــت
بهــا تلــك الجهــات والحقــوق المعتــدى عليهــا ،مــع التكــرار
بأنــه لــم يصــل إلــى حــد علــم الراصديــن فــي «ســند» أن
ً
أحــدا منهــا قــد تعــرض للمســاءلة ،وقــد أفلتــت جميــع
الجهــات مــن العقــاب ،ســواء كانــوا أفـ ً
ـرادا أو مؤسســات،
كمــا لــم يصــل إلــى علــم الراصديــن أن ً
أيــا مــن الــدول
المرصــودة أو الجهــات المنتهكــة قــد اعترفــت بمســؤوليتها
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عــن االنتهــاكات أو عملــت علــى محاســبة الفاعليــن ومعاقبتهــم

علــم الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة معلومــات بشــأنها ،أو قــام

أو التحــري عنهــم.

صحفيــون بتقديــم بالغــات فــي تعرضهــم لالعتــداءات علــى

وتنــاول البــاب وبنــوع مــن التخصيــص االنتهــاكات التــي قــد

ً
تحديــدا.
خلفيــة عملهــم اإلعالمــي

تصــدر مــن خــال االســتخدام المتعســف للســلطات فــي

وخلــص إلــى أن إفــات مرتكبــي الجرائــم واالعتــداءات

المحاكــم والمؤسســات القضائيــة ،وعرضهــا بنــوع مــن

الواقعــة علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن يشــجع

التفصيــل لمــا لهــا مــن أهميــة وحساســية خاصــة أمــام المقــرر

مرتكبــي االعتــداءات علــى تكرارهــا ،كمــا يشــجع آخريــن

الخــاص المعنــي باســتقالل القضــاة والمحاميــن فــي األمــم

علــى اقترافهــا عندمــا يــرون غيرهــم يفلتــون مــن العقــاب

المتحــدة.

والمحاســبة.

وبحــث فــي الجهــات التــي ارتكبــت جرائــم قانونيــة واعتــداءات

وتــوزع البــاب الثالــث علــى عــدة فصــول تناقــش بشــكل

علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن والمؤسســات

تفصيلــي االنتهــاكات التــي تعــرض الــدول للمســاءلة

اإلعالميــة فــي دول العالــم العربــي ،وثبــت أن تلك الجهات قد

المباشــرة عبــر آليــات األمــم المتحــدة التعاقديــة ،وتتمثــل

قامــت بارتــكاب االنتهــاكات بشــكل موثــق وباألدلــة الملموســة.

بانتهــاكات األجهــزة األمنيــة والموظفيــن المكلفين في إنفاذ

وصاحــب البحــث مســألة إفــات الجهات المنتهكــة من العقاب،

القانــون ،وانتهــاكات المؤسســات الحكوميــة والموظفيــن

وغيــاب مســاءلتها عــن االنتهــاكات التــي قامــت بارتكابهــا فــي
الحقــوق الخاضعــة للقانــون الدولــي .مــع اإلشــارة إلــى أن
ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب تعــد مــن أهــم األســباب المؤديــة
إلــى تــردي أوضــاع حقــوق اإلنســان وانتشــار االنتهــاكات
الممنهجــة والجســيمة التــي ترقــى إلــى مســتوى الجرائــم ضــد
اإلنســانية.
وتضمــن البــاب الثالــث عرضـ ًـا لالنتهــاكات التــي يعتقــد الباحــث
أنهــا وقعــت فــي الــدول العربيــة التــي تتمتــع بســيادة القانــون
علــى أراضيهــا ،فيمــا يعــرض االنتهــاكات التــي يعتقــد الباحثون
ً
جــزءا
أنهــا وقعــت فــي دول تشــهد نزاعــات مســلحة وتفقــد
مــن ســيادة القانــون علــى أراضيهــا.
وعمــد الباحــث إلــى فــرز االنتهــاكات الجســيمة والجزائيــة لقياس
مــدى التــزام الــدول باحتــرام وضمــان احتــرام وإعمــال القانــون
الدولــي لحقـــوق اإلنـــسان والقـــانون اإلنســاني إضافــة إلــى
اتفاقيــات جنيــف األربعــة خاصــة فــي الــدول والمناطــق التــي
تشــهد نزاعــات مســلحة وظــروف حــرب.
وحــاول االطــاع علــى الحقــوق اإلنســانية التــي قامــت الجهــات
المنتهكــة بارتكابهــا ،إلــى جانــب االطــاع علــى واقــع جســامة
تلــك االنتهــاكات ،ســواء فــي الــدول التــي تشــهد نزاعــات
سياســية وعســكرية وتتواجــد بهــا تنظيمــات مســلحة ومــن
أبرزهــا تنظيــم «داعــش» ،أو جماعــات معارضــة سياســية و /أو
دينيــة مســلحة كـ»جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن.
ً
أيضــا حــاول البــاب الثالــث االطــاع علــى مســؤولية الــدول
والحكومــات ومســتوى تحركهــا وجديتهــا فــي متابعــة
االنتهــاكات التــي وقعــت علــى الصحفييــن وحريــة اإلعــام في
أراضيهــا ،وثبــت أن جهــات أخــرى مــن غيــر الدولــة أو الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون قامــوا بارتكابهــا ،وقــد وصلــت إلــى
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العمومييــن ،واالســتخدام المتعســف للســلطات القضائيــة
فــي عــدد مــن دول العالــم العربــي ،فيمــا يناقــش االنتهاكات
المرتكبــة مــن غيــر الموظفيــن المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون
وتتحمــل الدولــة مســؤولية وقوعهــا ومالحقــة ومســاءلة
مرتكبيهــا وإنصــاف المتضرريــن مــن الضحايــا ،ويحــاول
مناقشــة االنتهــاكات فــي مناطــق النــزاع.
وباالطــاع علــى النتائــج وترتيــب الجهــات المنتهكــة مــن حيــث
عــدد االنتهــاكات الكميــة ،يلفــت التقريــر النظــر إلــى أبــرز
االتجاهــات ،حيــث تســيدت األجهــزة األمنيــة النظاميــة فــي
دول العالــم العربــي المرصــودة ،إلــى جانــب مــا تتضمنــه
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن مــن مســؤوليات
تتحملهــا الحكومــات فــي قائمــة االنتهــاكات والمخالفــات.
ويعتقــد الباحــث فــي «ســند» أن الصحفييــن واإلعالمييــن
ومؤسســات اإلعــام قــد تعرضــت النتهــاكات مــن  11جهــة
منتهكة على وجه التفصيل ،ومنها تعرض صحفيين ـ خاصة
فــي مناطــق النــزاع ـ إلــى فقــدان الحيــاة والتعــرض لإلصابــة
بجــروح أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات المســلحة ،إلــى
جانــب تعرضهــم لالختطــاف واالختفــاء القســري.
ولــم يتمكــن الراصــدون مــن التعــرف علــى هويــة مرتكبــي
االنتهــاكات فــي  51حالــة مــن الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر،
وبلغــت نســبتها  %4.8مــن مجمــوع الحــاالت الكلي ،وصنفت
االنتهــاكات تحــت بنــد «مجهولــي الهويــة».
ويعتــرف الراصــدون أنهــم لــم يتمكنــوا مــن تصنيــف الجهــات
المنتهكــة لالعتــداءات التــي وقعــت علــى إعالمييــن أثنــاء
تغطيتهــم لالشــتباكات المســلحة فــي مناطــق النــزاع ،حيــث
تعــرض صحفيــون إلصابــات بجــروح وآخــرون لقــوا مصرعهــم
ولــم يعــرف المصــدر الــذي أدى إلــى تعرضهــم لإلصابــة علــى

الملخص التنفيذي :النتائج واالتجاهات العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات عام 2015
وجــه التحديــد ،لــذا تــم تصنيــف هــذه االنتهــاكات تحــت بنــد
«مجهولــة المصــدر» و»أثنــاء التغطيــة» ،وبلــغ عــدد االنتهــاكات

االنتهــاكات الصــادرة عــن غيــر المكلفيــن بإنفــاذ القانــون
ً
انتهــاكا وبنســبة  %9مــن مجمــوع االنتهــاكات ،كمــا
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تحــت هــذا البنــد  50انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  39حالــة ،نســبتها مــن

حلــت فــي المرتبــة الثالثــة علــى مســتوى عــدد الحــاالت فــي

مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر  ،%1.2ومــن مجمــوع

 101حالــة وبنســبة  %9.5مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي.

الحــاالت الموثقــة .%3.7

المرتبــة الرابعــة« :جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن؛

والالفــت أن الجهــات التــي ادعــى صحفيــون ومؤسســات

ً
أيضــا أن تحتــل المرتبــة الثالثــة فــي عــدد
ومــن الالفــت

إعالميــة ـ بشــكل عــام ـ أنهــا قامــت بارتــكاب اعتــداءات بحقهــم،

االنتهــاكات ،حيــث تبيــن للباحثيــن أن عناصــر الحوثــي ارتكبوا

تتضمــن أطيافـ ًـا متعــددة ما يشــير بأن اإلعالميين ومؤسســات

ً
انتهــاكا نســبتها  %6مــن مجمــوع االنتهــاكات ،كذلــك
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اإلعــام فــي العالــم العربــي يتعرضــون لالعتــداءات مــن

حلــت فــي المرتبــة الثالثــة علــى مســتوى عــدد الحــاالت إذ

شــتى الجهــات.

ســجل التقريــر انتهــاكات للجماعــة فــي  94حالــة نســبتها %9

وينتقــل هــذا البــاب فــي فصولــه التاليــة (الثانــي والثالــث) إلــى
كال علــى حــدة ،لكنــه يعــرض كافــة
مناقشــة الجهــات المنتهكــة ً
الجهــات هنــا بشــكل عــام.
وجــاء ترتيــب كافــة الجهــات المنتهكــة التــي صنفهــا التقريــر
وبشــكل عــام حســب عــدد االنتهــاكات الكميــة التــي قامــت بهــا،
ومــن األعلــى فاألدنــى ،كاآلتــي:
المرتبــة األولــى :المؤسســات الحكوميــة والموظفــون

المكلفــون بإنفــاذ القانــون؛ وقــد وثــق التقريــر مــن واقــع
االدعــاءات التــي وثقهــا أن األجهــزة األمنيــة فــي جميــع الــدول
المرصــودة يعتقــد بأنهــا ارتكبــت  1704انتهــاكات وبنســبة
بلغــت  %42.2مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،وقــد حلــت فــي
المرتبــة األولــى أيضـ ًـا مــن حيــث عــدد الحــاالت مقارنــة بباقــي
الجهــات المنتهكــة ،حيــث وقعــت انتهــاكات األجهــزة األمنيــة
فــي  414حالــة وبنســبة  %39مــن مجمــوع الحــاالت.
المرتبــة الثانيــة :ســلطات االحتــال اإلســرائيلي؛ حيــث
مــن الالفــت أن تأتــي اعتــداءات قــوات وســلطات االحتــال
اإلســرائيلي علــى الصحفييــن الفلســطينيين فــي فلســطين
المحتلــة بالمرتبــة الثانيــة علــى مســتوى عــدد االنتهــاكات التــي
بلغــت  1044انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %26مــن مجمــوع االنتهــاكات ،أي
مــا معدلــه ربــع عــدد االنتهــاكات الكميــة التــي وثقهــا التقريــر،
كمــا حلــت فــي المرتبــة الثانيــة أيضـ ًـا مــن حيــث عــدد الحــاالت
التــي بلــغ عددهــا  177حالــة وبنســبة  %16.7مــن مجمــوع

مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي.
المرتبــة الخامســة :أحــزاب وحــركات سياســية؛ صنــف
الباحثــون االنتهــاكات التــي مارســتها أحــزاب وحــركات
سياســية وتمثلــت فــي حركــة المقاومــة اإلســامية
«حمــاس» فــي قطــاع غــزة ،وحــزب االتحــاد الديمقراطــي
الكــردي فــي شــمال ســوريا ،مــن ضمــن الجهــات المنتهكــة
وذلــك النفصالهــا عــن الســلطة الشــرعية ،حيــث يعتقــد
الباحــث أن الحكومــة المقالــة بقيــادة «حمــاس» وحــزب
االتحــاد الديمقراطــي الكــردي قــد ارتكبــا  196انتهـ ً
ـاكا بلغــت
نســبتها  %4.8مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا
التقريــر ،ووقعــت فــي  21حالــة وبنســبة  %2مــن مجمــوع
الحــاالت.
المرتبــة السادســة :الســلطات القضائيــة؛ ســجل التقريــر

 149انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %3.7مــن مجمــوع االنتهــاكات حيــث
يعتقــد الباحثــون أن الســلطات القضائيــة فــي عــدد مــن
الــدول العربيــة لــم تلتــزم بمعاييــر المحاكمــة العادلــة ،أو
ادعــت جهــات حقوقيــة بأنهــا اســتخدمت ســلطاتها بشــكل
متعســف ،والتغــول فــي بعــض األحيــان علــى الســلطة
بمنــع الصحفييــن مــن تغطيــة المحاكمــات ذات طابــع الــرأي
العــام دون بيــان منــع التغطيــة فــي محاضــر المحكمــة
أو إبــاغ الصحفييــن بذلــك ،أو مــن خــال التعميــم علــى
وســائل اإلعــام بعــدم النشــر فــي قضايــا الــرأي العــام
دون مســوغ قانونــي ،فيمــا حلــت فــي المرتبــة الرابعــة

الحــاالت الكلــي.

علــى مســتوى عــدد الحــاالت بواقــع  86حالــة وبنســبة %8

المرتبــة الثالثــة :االنتهــاكات مــن غيــر المكلفيــن بإنفــاذ

مــن مجمــوع الحــاالت الموثقــة.

القانــون؛ وتعــددت أطيــاف ومكونــات الجهــات غيــر الرســمية

المرتبــة الســابعة :مجهولــو الهويــة؛ ســجل التقريــر 102

واإلعالمييــن ،ومنهــا متنفــذون ورجــال أعمــال واســتثمار،

الباحثــون مــن تحديــد الجهــة المنتهكــة ،وبقــي المنتهكــون

التــي يعتقــد الباحــث أنهــا قامــت بانتهــاكات علــى حريــة اإلعــام
ومنهــا مواطنــون عاديــون لــم يجــر التأكــد مــن أنهــم مدفوعــون
مــن جهــات أخــرى أم ال ،ومنهــم رجــال ديــن وأعضــاء فــي
مجالــس نيابيــة ومؤسســات مدنيــة وتعليميــة ،وبلــغ عــدد

انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %2.5مــن مجمــوع االنتهــاكات ،ولم يتمكن
مقيديــن تحــت بنــد «مجهولــي الهويــة» ،فيمــا جــاءت
مرتبتهــم علــى مســتوى الحــاالت فــي المرتبــة الخامســة
بواقــع  51حالــة وبنســبة  %4.8مــن مجمــوع الحــاالت.
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انتهـ ً
ـاكا ارتكبهــا التنظيــم بنســبة  %2.3مــن مجمــوع االنتهــاكات،

المرتبــة العاشــرة :مجهولــة المصــدر؛ لــم يتمكــن الباحثــون

فــي «ســند» مــن تحديــد مصــدر االعتــداءات فــي  56انتهـ ً
ـاكا

وبلــغ عــدد الحــاالت التــي تضمنــت انتهــاكات مارســها التنظيــم

تبلــغ نســبتها  %1.4مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلي ،ووقعت

 41وبنســبة  %4مــن مجمــوع الحــاالت مــا يؤهلــه أن يحتــل

فــي  46حالــة نســبتها  ،%4.3وحلــت فــي المرتبــة السادســة

المرتبــة الثامنــة علــى مســتوى الحــاالت الكلــي.

علــى مســتوى عــدد الحــاالت.

المرتبــة التاســعة :تنظيمــات مســلحة؛ حيــث ســجل التقريــر

المرتبــة الحاديــة عشــرة :تحالفــات عســكرية؛ وباعتقــاد الباحث

ً
انتهــاكا نســبتها  %1.7مــن مجمــوع االنتهــاكات تبيــن أن
70

أن التحالــف العربــي الســعودي فــي اليمــن قــد صــدر عنــه 6

تنظيمــات مســلحة متعــددة ارتكبتهــا ولــم يتمكــن الباحثــون مــن

انتهــاكات فــي  3حــاالت.

التوصــل إلــى تحديــد أســمائها ،وحلــت فــي المرتبــة العاشــرة
علــى مســتوى عــدد الحــاالت بواقــع  26حالــة نســبتها .%2.5

مخالفات المؤسسات الحكومية والموظفين

المكلفين بإنفاذ القانون

وبلــغ مجمــوع مخالفــات الســلطتين الواقعــة علــى
اإلعالمييــن فــي دول العالــم العربــي  1853مخالفــة تشــكل
نســبتها مــن عمــوم االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر ،%46
منهــا  1704مخالفــات مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
القانــون ونســبتها  %92مــن مجمــوع مخالفــات الســلطتين
و %42.2مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،فيمــا بلــغ عــدد
مخالفــات االســتخدام المتعســف للســلطات القضائيــة 149
مخالفــة تشــكل نســبتها مــن مجمــوع مخالفــات الســلطتين
 %8و %3.7مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر.
وقــد بلــغ أعلــى معــدالت انتهــاكات الســلطتين التنفيذيــة
والقضائيــة فــي المنــع مــن التغطيــة الــذي تكــرر  401مــرة
وبنســبة  %21.6مــن مجمــوع انتهــاكات الســلطتين ،االعتــداء
الجســدي  187وبنســبة  ،%10حجــز الحريــة  137بنســبة ،%7.4
حجــب المعلومــات  117بنســبة  ،%6.3االعتقــال والتوقيــف
التعســفي  111بنســبة  ،%6اإلضــرار باألمــوال والخســائر
بالممتلــكات  97بنســبة  ،%5.2االعتــداء اللفظــي  83بنســبة
 ،%4.5حجز أدوات العمل  64بنســبة  ،%3.5التحقيق األمني
 ،63المحاكمــة غيــر العادلــة  ،63المصــادرة بعــد الطبــع ،56
اإلصابــة بجــروح  ،56التهديــد باإليــذاء  ،53الرقابــة المســبقة
 ،50المنــع مــن النشــر والتوزيــع .42
وتبيــن أن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون قــد ارتكبــوا
انتهــاكات جســيمة ارتقــت إلــى حــد االعتــداء علــى الحــق فــي
الحيــاة بمقتــل إعالمييــن فــي كل مــن ســوريا والعــراق،
إضافــة إلــى االعتــداءات الجســيمة والممنهجــة وواســعة
النطــاق التــي الحظهــا الباحثــون فــي عــدد مــن الــدول.
وتبيــن أيضـ ًـا أن االســتخدام المتعســف للســلطة القضائيــة
فــي عــدد ال يســتهان بــه مــن دول العالــم العربــي ينتــج عنــه
مخالفــات علــى الحقــوق اإلنســانية تجــاه اإلعالمييــن ،لكنهــا
ال ترقــى إلــى مســتوى االنتهــاكات الجســيمة فــي غالبهــا
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باســتثناء الحبــس والتوقيــف التعســفي ،وهــو مــا يشــكل

ووقعــت فــي  17حالــة.

اعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي.

ً
انتهــاكا
وجــاءت البحريــن فــي المرتبــة التاســعة فــي 40

وجــد التقريــر أن  500حالــة مــن بيــن  1060حالــة اعتــداء علــى

وقعــت فــي  17حالــة ،ثــم الجزائــر  34انتهـ ً
ـاكا فــي  9حــاالت

حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة

بالمرتبــة العاشــرة ،ويليهــا فــي المرتبــة الحاديــة عشــرة

فــي العالــم العربــي خــال العــام  2015كانــت الجهــات
المنتهكــة هــي الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القانــون والذيــن

ً
انتهاكا وقعت في  12حالة ،ثم ســوريا
موريتانيا بواقع 24
ً
انتهــاكا وقعــت فــي
فــي المرتبــة الثانيــة عشــرة فــي 18

يخضعــون للســلطات التنفيذيــة حيــث يعتقــد الباحثــون أنهــم

 9حــاالت ،وبنفــس المرتبــة حلــت الصومــال والســعودية

مارســوا االنتهــاكات فــي  414حالــة ،إلــى جانــب مخالفــات

بنفــس عــدد االنتهــاكات ،فيمــا وقعــت االنتهــاكات فــي

الســلطات القضائيــة فــي عــدد مــن الــدول ويعتقــد الباحثــون

الصومــال فــي  9حــاالت والســعودية فــي .10

أنهــا ارتكبــت المخالفــات فــي  86حالــة ،وهــو مــا يعنــي أن

ً
انتهــاكا فــي قطــر مــن قبــل األجهــزة
ووثــق التقريــر 13

الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة قــد ارتكبــت المخالفــات فيمــا
نســبته  %47.2مــن مجمــوع الحــاالت ،أي مــا يعــادل نصــف عــدد
الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر.

األمنيــة وقعــت فــي حالــة واحــدة فقــط وحلــت فــي
المرتبــة الثالثــة عشــرة ،ويعادلهــا فــي المرتبــة ليبيــا فــي
حالتيــن ،ويليهمــا فــي المرتبــة الرابعــة عشــرة اليمــن بواقــع

ً
أيضــا أن الســلطتين ارتكبتــا االنتهــاكات
ويعتقــد الباحثــون

 10انتهــاكات مارســتها األجهــزة األمنيــة الرســمية فــي 5

وخالفتــا التعهــدات الدوليــة بشــأن حقــوق اإلنســان فــي

حــاالت.

ً
انتهــاكا تشــكل نســبتها  %46مــن مجمــوع االنتهــاكات
1853
التــي تمكــن الباحثــون فــي شــبكة «ســند» مــن توثيقهــا خــال
العــام  ،2015وهــو مــا يعنــي أن الســلطتين ارتكبتــا نحــو نصــف
االعتــداءات علــى حريــة اإلعــام.
وفــي التفاصيــل تظهــر المؤشــرات بــأن ســلطات الدولــة

وحلــت اإلمــارات فــي المرتبــة الخامســة عشــرة بواقــع 4
ً
كل مــن ســلطنة
وأخيــرا ٌ
انتهــاكات وقعــت فــي حالتيــن،
عمــان والكويــت فــي انتهاكيــن لــكل منهمــا وحــا فــي
المرتبــة السادســة عشــرة.
انتهاكات الجهات غير التنفيذية والخارجة عن نطاق

التنفيذيــة والقضائيــة فــي مصــر قــد ارتكبــت المخالفــات

الدولة والقانون ومسؤولية الدول

مخالفــات الســلطتين فــي عمــوم العالــم العربــي ،ووقعــت

وناقــش الفصــل الخامــس مــن البــاب الثالــث مســؤولية

باعتقــاد الباحثيــن  582مــرة وبنســبة بلغــت  %31.4مــن مجمــوع
فــي  199حالــة وثقهــا التقريــر ،وحلــت فــي المرتبــة األولــى.
والالفــت أن عــدد المخالفــات التــي ارتكبتهــا الســلطتان فــي
تونــس قــد بلــغ  250مخالفــة وبنســبة  ،%13.5ووقعــت في 29
حالــة ،وحلــت فــي المرتبــة الثانيــة ،ويليهــا فــي المرتبــة الثالثــة
الســودان فــي  235انتهـ ً
ـاكا نســبتها  %12.7ووقعــت فــي 46
حالــة ،ثــم العــراق وبفــارق بســيط عــن الســودان بمعــدل 232
انتهـ ً
ـاكا ووقعــت فــي  46حالــة أيضـ ًـا.
وحلــت انتهــاكات الســلطتين فــي المغــرب فــي المرتبــة
ً
انتهــاكا بلغــت نســبتها  %6.7ووقعــت
الخامســة بواقــع 125
فــي  36حالــة ،ويليهــا فلســطين فــي المرتبــة السادســة مــن
خــال الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي مناطــق
ً
انتهــاكا نســبتها  %6.6ووقعــت
الضفــة الغربيــة وبواقــع 122
ً
أيضــا كالمغــرب.
فــي  36حالــة
ومــن الالفــت أيضـ ًـا أن تســجل انتهــاكات الســلطات التنفيذيــة
فــي لبنــان المرتبــة الســابعة بواقــع  61انتهـ ً
ـاكا نســبتها %3.3
ووقعــت فــي  12حالــة ،ويليهــا فــي المرتبــة الثامنــة األردن
ً
انتهــاكا ســجلتها الســلطات التنفيذيــة والقضائيــة
بواقــع 50

الــدول وأجهزتهــا األمنيــة فــي حمايــة اإلعالمييــن مــن
االنتهــاكات التــي قــد يتعرضــون لهــا مــن غيــر الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ،ومــن غيــر الموظفيــن
العمومييــن أو العامليــن فــي الســلطات القضائيــة الذيــن
قــد يتعســفون باســتخدام ســلطاتهم بقضايــا اإلعــام.
وحــاول الباحــث مالحظــة مــدى تحــرك الــدول وأجهزتهــا
األمنيــة المكلفــة بإنفــاذ القانــون لحمايــة اإلعالمييــن عنــد
تعرضهــم للتهديــد أو االعتــداء مــن أشــخاص مدنييــن
ومنهــم مواطنــون عاديــون ورجــال أعمــال ،إضافــة إلــى
التهديــدات واالعتــداءات التــي قــد تصــدر عــن جهــات خارجــة
علــى القانــون ومنهــا تنظيمــات مســلحة.
وتشــير البيانــات مــن واقــع عمليــات الرصــد والتوثيــق أنــه
لــم تســجل أي مــن الحــاالت التــي قامــت خاللهــا األجهــزة
التنفيذيــة فــي الــدول المرصــودة بحمايــة إعالمييــن
تعرضــوا لتهديــدات خطيــرة بالقتــل والتحريــض ضدهــم مــا
يعــرض حياتهــم لخطــر حقيقــي ،كمــا لــم يصــل إلــى حــد
علــم الباحثيــن أي مــن الحــاالت التــي تــم بموجبهــا إنصــاف
اإلعالمييــن مــن الضحايــا فــي الحــاالت التــي وقعــت
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بعلــم األجهــزة األمنيــة وتحــت أنظارهــا ،كمــا لــم يتــم التحقــق

شــكال بلغــت نســبتها  %51مــن
المؤسســات الرســمية 24
ً

حريــة التعبيــر كالقرصنــة اإللكترونيــة ومســاعدة المتضرريــن

وبلــغ أعالهــا المنــع مــن التغطيــة واالعتــداءان الجســدي

مــن مؤسســات اإلعــام مــن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات علــى

واللفظــي ،كمــا بــرزت انتهــاكات القرصنــة اإللكترونيــة

حمايــة أنفســهم وعملهــم اإلعالمــي ،األمــر الــذي أدى إلــى

للمواقــع اإلعالميــة والتحريــض والتهديــد بالقتــل ،وأمــا

إفــات مرتكبــي هــذه االنتهــاكات واالعتــداءات مــن العقــاب.

أخطرهــا وهــو مــا يلفــت االنتبــاه اختطــاف إعالمييــن اثنيــن

أضــف إلــى ذلــك غيــاب الجهــود فــي الوصــول والتعــرف علــى

مــن قبــل تنظيمــات مســلحة ،وفقــدان إعالمييــن آخريــن

الجهــات المنتهكــة التــي بقيــت «مجهولــة الهويــة».

حياتهمــا بالقتــل العمــد مــن جهــات مجهولــة ،فيمــا نجــا

ويعتقــد الباحــث أن ثــاث جهــات مــن غيــر الموظفيــن المكلفيــن

إعالميــان آخــران مــن محــاوالت اغتيــال.

بإنفــاذ القانــون ومــن غيــر الموظفيــن العمومييــن قامــت

وأظهــرت النتائــج أن جهــات غيــر تنفيذيــة و /أو خارجــة عــن

بارتــكاب اعتــداءات وانتهــاكات بحــق اإلعالمييــن ومؤسســاتهم

القانــون قــد مارســت أعلــى االنتهــاكات كمـ ًـا فــي مصــر التــي

اإلعالميــة ،فيمــا وجــد الباحــث مــن خــال عمليــات الرصــد

حلــت بالمرتبــة األولــى فــي هــذا اإلطــار بواقــع  164انتهـ ً
ـاكا،

والتوثيــق أن تنظيمــات مســلحة إلــى جانــب تنظيــم مــا يعــرف

ويليهــا العــراق فــي  139انتهـ ً
ـاكا ،ثــم تونــس والمغــرب.

مــن الجهــات التــي صــدرت عنهــا تهديــدات أو اعتــداءات علــى

بـ»داعــش» قامــت بارتــكاب انتهــاكات بحــق إعالمييــن فــي
الــدول التــي ال تشــهد نزاعــات مســلحة أو صراعــات أهليــة
عنيفــة ،وذلــك مــن خــال التهديــد بالقتــل واإليــذاء وفــي
بعــض األحيــان التحريــض.
ويعتــرف الباحــث أن الراصديــن لــم يتمكنــوا مــن التعــرف علــى
الجهــة المنتهكــة فــي عــدد مــن االنتهــاكات للصعوبــة البالغــة،
كمــا ال يمكــن إهمــال تلــك االنتهــاكات أو اإلغفــال عنهــا ،لــذا
وثقــت تلــك االنتهــاكات وصنفــت تحــت بنــد «مجهولــي
الهويــة» ،مــا يســمح بالقــول أن مجمــوع الجهــات المنتهكــة
عشــر جهــات.

ـكال ونوعـ ًـا مــن االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر.
بيــن  47شـ ً

ً
انتهــاكا نســبتها مــن
وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة 137
انتهــاكات الجهــات غيــر الرســمية والخارجــة عــن القانــون
 ،%27.7ونســبتها مــن االنتهــاكات الجســيمة العــام ،%10.8
وأمــا نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات التــي وثقهــا
التقريــر فبلغــت .%3.4
ومــن الالفــت أن االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة
الشــخصية قــد حــل بالمرتبــة األولــى علــى مســتوى الحقــوق
اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن قبــل الجهــات غيــر التنفيذيــة
ً
انتهاكا نســبتها
و /أو الخارجــة علــى القانــون ،حيــث بلغــت 213
مــن انتهــاكات هــذه الجهــات  ،%43ونســبتها مــن مجمــوع

وأمــا الجهــات غيــر التنفيذيــة و /أو الخارجــة عــن القانــون والتــي

االعتــداء علــى المجمــوع العــام للحــق المذكــور والبالــغ 905

صنفهــا التقريــر علــى أنهــا قامــت باعتــداءات علــى حريــة

( .)%23.5فيمــا حــل االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي

اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام حســب مــا

والتعبيــر بالمرتبــة الثانيــة بواقــع  175انتهـ ً
ـاكا ،ثــم الحــق فــي

صنفــه الباحــث فهــي:

التملــك  ،72الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة  ،10الحــق

أشخاص ومؤسسات غير حكومية؛
مجهولو الهوية؛
تنظيمات مسلحة أو خارجة عن القانون؛

ً
وأخيــرا الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب
فــي الحيــاة ،4
والمعاملــة المهينــة .3
الجهــات غيــر التنفيذيــة والخارجــة علــى القانــون حســب عــدد
االنتهــاكات والحــاالت 2015

ومــن واقــع البيانــات التــي أعدهــا الراصــدون فقــد وقعــت
اعتــداءات الجهــات المدنيــة غيــر التنفيذيــة علــى حريــة اإلعــام
وحقــوق اإلعالمييــن ومؤسســاتهم فــي  12دولــة ،وبلــغ عــدد
ً
انتهــاكا بلغــت نســبتها  %12.2مــن مجمــوع
االنتهــاكات 494
ً
انتهــاكا،
االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة 4034
ووقعــت فــي  153حــاالت مــن مجمــوع الحــاالت البالــغ 1060
حالــة مــا تشــكل نســبتها  %14.4مــن مجمــوع الحــاالت ،وســيتم
ً
الحقــا فــي هــذا الفصــل.
عرضهــا
وبلغــت أشــكال االنتهــاكات واالعتــداءات الصــادرة عــن
جهــات مدنيــة مــن غيــر المكلفــة بإنفــاذ القانــون وخــارج إطــار
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وبلــغ أعلــى معــدالت االنتهــاكات التــي يعتقــد الباحثــون أنهــا

فيمــا وقعــت انتهــاكات االختطــاف واالســتهداف المتعمــد

صــدرت مــن جهــات مدنيــة غيــر مخولــة بإنفــاذ القانــون ،إضافــة

باإلصابــة ومحاولــة االغتيــال والقتــل العمــد مرتيــن لــكل

إلــى الجهــات الخارجــة علــى القانون كالتنظيمات المســلحة في
ً
نوعــا مــن االســتقرار السياســي بالمنــع
الــدول التــي تشــهد
مــن التغطيــة الــذي تكــرر  115مــرة ويلغــت نســبته  %23.3مــن
مجمــوع انتهــاكات الجهــات غيــر التنفيذيــة ،و %14مــن مجمــوع
انتهــاكات منــع التغطيــة ،و %2.8مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي
وثقهــا التقريــر ،وحــل فــي المرتبــة األولــى.
ومــن الالفــت أن يحــل االعتــداء الجســدي علــى اإلعالمييــن
فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة  %18.4مــن مجمــوع انتهــاكات
الجهــات غيــر التنفيذيــة حيــث تكــرر  91مــرة ،وبنســبة %20.7
مــن مجمــوع حــاالت االعتــداء الجســدي التــي وثقهــا التقريــر،
وبنســبة  %2.2مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،وبنســبة %7.2
مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر.
وتكــرر االعتــداء اللفظــي  50مــرة وحــل بالمرتبــة الثالثــة بنســبة
 ،%10وبنســبة  %27.6مــن مجمــوع االعتــداءات اللفظيــة
التــي وثقهــا التقريــر ،وبنســبة  %1.2مــن المجمــوع الكلــي
لالنتهــاكات.
وجــاء انتهــاك التهديــد باإليــذاء فــي المرتبــة الرابعــة مكـ ً
ـررا 35
مــرة وبنســبة  ،%7وبنســبة  %22.2مــن مجمــوع هــذا النــوع مــن
االنتهــاكات ،ويليــه فــي المرتبة الخامســة االعتــداء على أدوات
العمــل وبنســبة  ،%5وبنســبة  %28مــن مجمــوع االعتــداءات
علــى أدوات العمــل التــي وثقهــا التقريــر ،وقــد تكــرر  25مــرة.
كل مــن اإلضــرار باألمــوال
وحــل فــي المرتبــة السادســة ٌ
والخســائر بالممتلــكات إلــى جانــب اإلصابــة بجــروح ،وقــد تكــرر
كل منهمــا  24مــرة وبنســبة  ،%4.8فيمــا حــل فــي المرتبــة
الســابعة انتهــاك حجــب المعلومــات بنســبة  ،%3.6وفــي
ً
مكــررا  17مــرة.
الثامنــة القرصنــة اإللكترونيــة بنســبة %3.4
وفــي المرتبــة التاســعة حــل انتهــاك حجــز الحريــة مكـ ً
ـررا  15مــرة
وبنســبة  ،%3ويليــه فــي المرتبــة العاشــرة انتهــاك المضايقــة
ً
كل مــن انتهاكــي حــذف
مكــررا  13مــرة بنســبة  ،%2.6ثــم ٌ
محتويــات الكاميــرا والتهديــد بالقتــل فــي المرتبــة الحاديــة
عشــرة بواقــع  11مــرة لــكل منهمــا وبنســبة .%2.2
وتكــرر انتهــاك التحريــض  10مــرات وبنســبة  %2وحــل فــي
المرتبــة الثانيــة عشــرة ،ويليــه االعتــداء علــى مقــار العمــل فــي
المرتبــة الثالثــة عشــرة مكـ ً
ـررا  9مــرات ،ثــم فــي المرتبــة الرابعــة
عشــرة انتهــاك حجــز أدوات العمــل وتكرر  6مــرات ،وفي المرتبة
الخامســة عشــرة مصــادرة أدوات العمــل بواقــع  5مــرات.

واحــد منهــا ،وأخيـ ً
ـرا وقــع انتهــاك المنــع مــن البــث اإلذاعــي
والفضائــي لمــرة واحــدة فقــط.
ووقعــت االنتهــاكات التــي يعتقــد الباحــث أنهــا صــدرت عــن
جهــات مدنيــة غيــر تنيفذيــة وجهــات خارجــة علــى القانــون
فــي  12دولــة عربيــة مــن بيــن  20دولــة وثقهــا التقريــر.
وبلــغ أعلــى معــدالت االنتهــاكات فــي مصــر حيــث بلغــت
ً
انتهــاكا نســبتها  %33.2مــن انتهــاكات الجهــات
164
المذكــورة ووقعــت فــي  53حالــة وبنســبة  %34.6مــن
مجمــوع الحــاالت ،وبنســبة  %4مــن مجمــوع االنتهــاكات
الكلــي للتقريــر ،وبنســبة  %5مــن المجمــوع الكلــي للحــاالت
التــي وثقهــا التقريــر.
ً
انتهــاكا
وحلــت العــراق فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع 139
نســبتها  %28ووقعــت فــي  24حالــة نســبتها  %15.7مــن
مجمــوع حــاالت اعتــداءات الجهــات المذكــورة ،وبنســبة
 %3.5مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي التــي وثقهــا التقريــر،
وبنســبة  %2.3مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي.
ً
انتهــاكا
وجــاءت تونــس فــي المرتبــة الثالثــة بواقــع 53
نســبتها  %10.7مــن انتهــاكات الجهــات المذكــورة وقعــت
فــي  12حالــة ،وبنســبة  %1.3مــن عــدد االنتهــاكات الكلــي،
ً
انتهــاكا
ويليهــا فــي المرتبــة الرابعــة المغــرب بواقــع 39
نســبتها  %8وقعــت فــي  16حالــة.
وفــي المرتبــة الخامســة حلــت انتهــاكات الجهــات المذكــورة
فــي لبنــان بواقــع  23انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  11حالــة ،ويليهــا
فــي المرتبــة السادســة الصومــال فــي  13انتهـ ً
ـاكا وقعــت
فــي  5حــاالت ،ثــم فــي المرتبــة الســابعة الجزائــر بواقــع 12
انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  5حــاالت.
كل مــن ســوريا والســعودية فــي المرتبــة الثامنــة
وحلــت ٌ
بواقــع  9انتهــاكات لــكل منهمــا ،ووقعــت فــي حالــة واحــدة
فــي ســوريا وفــي  4حــاالت فــي الســعودية ،يليهــا فــي
المرتبــة التاســعة األردن بواقــع  8انتهــاكات وقعــت فــي 6
حــاالت ،ثــم فــي المرتبــة العاشــرة ليبيــا بواقــع  7انتهــاكات
وقعــت فــي  4حــاالت.
وجــاءت انتهــاكات الجهــات المذكــورة فــي كل مــن الســودان
وموريتانيــا فــي المرتبــة الحاديــة عشــرة بواقــع  5انتهــاكات
ً
أيضــا،
لــكل منهمــا ووقعــت فــي  3حــاالت لــكل منهمــا
وبليهمــا فــي المرتبــة الثانيــة عشــرة فلســطين واليمــن

وحــل فــي المرتبــة السادســة عشــرة انتهــاكا المعاملــة المهينــة

فــي  4انتهــاكات لــكل منهمــا ،وقعــت فــي  3حــاالت فــي

واالعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة وتكــرر كل منهمــا  3مــرات،

فلســطين وفــي حالتيــن فقــط فــي اليمــن.
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الجهــات غيــر النظاميــة المنتهكــة لحريــة اإلعــام فــي
مناطــق النــزاع

ويبحــث الفصــل الســادس مــن البــاب الثالــث فــي االنتهــاكات
التــي تعــرض لهــا اإلعالميــون فــي الــدول التــي تشــهد نزاعــات
سياســية وعســكرية داخليــة.
ووثــق هــذا الفصــل  528انتهـ ً
ـاكا وقــع علــى اإلعالمييــن فــي
دول عاشــت ظــروف نزاعــات مســلحة العــام  2015وهــي
العــراق ،ســوريا ،اليمــن ،ليبيــا والصومــال ،إضافــة إلــى
اعتــداءات إرهابيــة وقعــت فــي الصومــال .كمــا امتــدت يــد
تنظيمــات مســلحة و»تنظيــم داعــش» إلــى دول عربيــة أخــرى
مــن خــال القرصنــة اإللكترونيــة لمواقــع إعالميــة وممارســة
التحريــض والتهديــد باإليــذاء والقتــل.
وباالطــاع علــى النتائــج وترتيــب الجهــات فــي مناطــق النــزاع
مــن حيــث عــدد االنتهــاكات الكميــة ،يلفــت التقريــر النظــر إلــى
أبــرز االتجاهــات ،حيــث تســيدت انتهــاكات «جماعــة الحوثــي»
ً
«كمــا» ،وتســيد
قائمــة المنتهكيــن فــي عــدد االنتهــاكات
«تنظيــم داعــش» قائمــة الجرائــم الجســيمة الواقعــة علــى
ً
«نوعــا» والمتمثلــة بالقتــل المتعمــد بعــد خطــف
اإلعالمييــن
الضحايــا مــن اإلعالمييــن وعرضهــم فــي محاكمــات ميدانيــة
خــارج إطــار القانــون.
ويعتقــد الباحــث أن الصحفييــن واإلعالمييــن ومؤسســات
اإلعــام قــد تعرضــت النتهــاكات مــن  7جهــات منتهكــة علــى
وجــه التفصيــل فــي المناطــق التــي تشــهد نزاعــات سياســية
ً
وحروبــا أهليــة؛ كالتالــي:
وعســكرية
• «جماعة الحوثي» في اليمن؛
• مجهولو الهوية؛
• تنظيم «داعش»؛
• تنظيمات مسلحة؛
• مجهولة المصدر؛
• أحزاب سياسية؛
• تحالفات عسكرية؛
وجــاء ترتيــب الجهــات المنتهكــة التــي صنفهــا معــدو التقريــر
فــي مناطــق النزاعــات حســب عــدد االنتهــاكات الكميــة التــي
قامــت بهــا ،ومــن األعلــى فاألدنــى ،كاآلتــي:
«جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن؛ حلــت فــي المرتبــة األولــى
علــى مســتوى الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق النــزاع بواقــع
ً
انتهــاكا ،وبنســبة  %47مــن مجمــوع اعتــداءات الجهــات
248
المنتهكــة فــي مناطــق النــزاع ،كمــا حلــت فــي المرتبــة الثالثــة
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فــي عــدد االنتهــاكات اإلجمالــي التــي وثقهــا التقرير وبنســبة
 ،%6كذلــك حلــت فــي المرتبــة الثالثــة علــى مســتوى عــدد
الحــاالت الكلــي إذ ســجل التقريــر انتهــاكات للجماعــة فــي
 94حالــة نســبتهم  %9مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي ،وفــي
المرتبــة األولــى علــى مســتوى الحــاالت فــي هــذا الفصــل
بنســبة .%40
ً
انتهــاكا ارتكبهــا
تنظيــم «داعــش»؛ وقــد وثــق التقريــر 91
التنظيــم بنســبة  %17.2مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي مناطــق
النــزاع وقــد حــل فــي المرتبــة الثانيــة ،وقــد ســجل التنظيــم
مــا نســبته  %2.3مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،وبلــغ عــدد
الحــاالت التــي تضمنــت االعتــداءات التــي مارســها التنظيــم
 42حالــة وبنســبة  %18مــن مجمــوع الحــاالت فــي مناطــق
النــزاع ،و %3.4مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي التــي وثقهــا
التقريــر.
تنظيمــات مســلحة؛ حلــت فــي المرتبــة الثالثــة حيــث ســجل
ً
انتهــاكا نســبتها  %12مــن مجمــوع االنتهــاكات
التقريــر 64

فــي مناطــق النــزاع المســلح ،وفــي المرتبــة الرابعــة مــن حيث
عــدد الحــاالت بنســبة  %11فــي  26حالــة ،وبنســبة  %1.7مــن
مجمــوع االنتهــاكات العــام للتقريــر ،وقــد تبيــن أن تنظيمــات
مســلحة متعــددة ارتكبــت اعتــداءات علــى إعالمييــن ولــم
يتمكــن الراصــدون مــن التوصــل إلــى تحديــد أســمائها ،إال
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أن غالبيتهــا صــدرت عــن تنظيــم القاعــدة وتنظيمــات مســلحة

أنــه مــن الجديــر القــول بــأن وقــوع جرائــم القتــل العمــد

تنتمــي فــي والئهــا للقاعــدة.

فــي المرتبــة الرابعــة مؤشــر علــى ضعــف وســائل حمايــة

مجهولــو الهويــة؛ وحلــت اعتــداءات «مجهولــو الهويــة» فــي
ً
انتهــاكا بلغــت
مناطــق النــزاع بالمرتبــة الرابعــة مــن خــال 63

نســبتهم مــن جهــات االعتــداء  ،%12حيــث لم يتمكــن الراصدون
مــن معرفــة هويــة الجنــاة فــي  23حالــة نســبتها  .%9.8وبلغــت

اإلعالمييــن وســامتهم وهــو أمــر مــدار بحــث ودراســة
منــذ ســنوات خاصــة مــع اشــتعال األزمــات المســلحة فــي
الــدول العربيــة المذكــورة وأبرزهــا ســوريا والعــراق وليبيــا.
ً
إعالميــا حياتهــم أثنــاء
• القتــل غيــر العمــد ،وفقــد 12

نســبة االعتــداء مــن المجمــوع العــام العتــداءات مجهولــي

قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات والمواجهــات المســلحة

الهويــة فــي عمــوم الــدول المرصــودة والبالغــة .)%22.5( 102

وبلغــت نســبتهم  ،%2.3ونســبتهم مــن المجمــوع الكلــي

مجهولــة المصــدر؛ لــم يتمكــن الباحثــون فــي «ســند» مــن
تحديــد مصــدر االعتــداءات فــي  50انتهـ ً
ـاكا تبلــغ نســبتها %9.5

مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي مناطــق النــزاع ،ووقعــت فــي
 43حالــة نســبتها  %18.3مــن حــاالت هــذا الفصــل ،و %4مــن
مجمــوع الحــاالت الكلــي للتقريــر .وحلــت فــي المرتبــة الخامســة.
أحــزاب سياســية؛ ووجــد الباحــث أن أحزابـ ًـا سياســية كرديــة فــي
ســوريا تتحمــل المســؤولية فــي  6انتهــاكات وثقهــا التقريــر
وبنســبة  %1مــن مجمــوع انتهــاكات هــذا الفصــل ،ووقعــت
فــي  4حــاالت ،وتســاوت حاالتهــا فــي المرتبــة مــع التحالــف
العربــي فــي اليمــن الــذي ســجل  6انتهــاكات فــي  3حــاالت.
وســجل التقريــر انتهــاكات هــذه الجهــات فــي اليمــن والعــراق
وســوريا وليبيــا والصومــال ،كمــا امتــدت يدهــا إلــى األردن

للقتــل غيــر العمــد أثنــاء التغطيــة والبالغــة  )%86.7( 15وهــو
داللــة علــى أن اإلعالمييــن وخاصــة الحربييــن يفقــدون
حياتهــم أثنــاء تغطيــة األحــداث فــي مناطــق النــزاع ،حيــث
فقــد إعالميــان حياتهمــا أثنــاء قيامهمــا بتغطيــة األحــداث
فــي اليمــن ،فيمــا فقــد  10إعالمييــن حياتهــم أثنــاء تغطيــة
االشــتباكات المســلحة ،منهــم  3إعالمييــن فــي العــراق،
و 7إعالمييــن فــي ســوريا ،وقيــدت حاالتهــم تحــت بنــد
«مجهولــة المصــدر» حيــث لــم يتمكــن الراصــدون مــن
تحديــد مصــدر اإلصابــات التــي أودت بحياتهــم.
• االختطــاف واالختفــاء القســري؛ مــن أبــرز مــا يلفــت
االنتبــاه إلــى خطــورة مــا قــد يتعــرض لــه اإلعالميــون فــي
مناطــق النــزاع ،وخاصــة اإلعالميــون الحربيــون هو تعرضهم
لالختطــاف واإلخفــاء القســري مــن قبــل الجهــات المنتهكــة

والســعودية واإلمــارات ولبنــان.

غيــر النظاميــة ،وقــد مــارس كل مــن «جماعــة الحوثــي»

وتشــترك «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن و»تنظيــم داعــش»

و»تنظيــم داعــش» اختطــاف اإلعالمييــن بشــكل واســع

ً
قســرا
فــي نمــط انتهاكــي اختطــاف الصحفييــن وإخفائهــم
إلــى جانــب التحريــض عليهــم .فيمــا بــرزت خطــورة «داعــش»
وإرهابــة بقتــل الصحفييــن عمـ ً
ـدا فــي العــراق وســوريا وليبيــا.
وأمــا االنتهــاكات التــي يعتقــد الباحــث أن الجهــات المنتهكــة غيــر
النظاميــة فــي مناطــق النــزاع قامــت بارتكابهــا؛ كان أخطرهــا:
ً
إعالميــا علــى حــد علــم الراصديــن
• القتــل العمــد؛ فقــد 37
فــي شــبكة «ســند» حياتهــم فــي مناطــق النــزاع مــن جهــات
مختلفــة ،وراحــوا ضحايــا االســتهداف وشــظايا القنابــل أثنــاء
قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات والمواجهــات المســلحة ،وبلغــت
نســبتهم  ،%7حيــث قتــل «داعــش»  34إعالميـ ًـا بشــكل متعمــد
فــي العــراق وســوريا وليبيــا ،وأقدمــت «تنظيمــات مســلحة»
علــى قتــل إعالمــي فــي ســوريا ،وفقــدت إعالميــة فــي
الصومــال ،وإعالمــي فــي ليبيــا حياتهمــا باالغتيــال المنظــم
مــن «مجهولــي الهويــة» .وبلغــت نســبتهم مــن مجمــوع قتــل
الصحفييــن عمـ ً
ـدا التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%95( 39كمــا
بلغــت نســبتهم مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة الكلــي ،%3
مــا يعنــي أن الغالبيــة العظمــى مــن الصحفييــن الذيــن فقــدوا

وممنهــج ومنظــم ،إضافــة إلــى تنظيمــات مســلحة أخــرى،
ً
صحفيــا غالبيتهــم فــي
وقــد وثــق التقريــر اختطــاف 77
اليمــن ،وشــكلت نســبتهم مــن مجمــوع اعتــداءات الجهــات
المنتهكــة غيــر النظاميــة فــي مناطــق النــزاع  ،%14.6كمــا
شــكلت نســبتهم مــن مجمــوع حــاالت خطــف الصحفييــن
التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%90.6( 85فيمــا شــكلت
نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة الكلــي ،%6
وتســيدت اعتــداءات االختطــاف قائمــة الجهــات المذكــورة
بالمرتبــة األولــى.
ً
إعالميــا لإلصابــة بجــروح
• اإلصابــة بجــروح؛ وتعــرض 60
فــي مناطــق النــزاع مــن جهــات مختلفــة غيــر نظاميــة ،وحــل
هــذا النــوع مــن االعتــداءات فــي المرتبــة الثانيــة مــا يشــير
إلــى مــدى المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا اإلعالميــون
فــي تغطيــة النزاعــات المســلحة ،وبلغــت نســبته ،%11.4
كمــا بلغــت نســبته مــن مجمــوع اإلصابــات بجــروح الكلــي
التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%20.5( 292ومــن مجمــوع
االنتهــاكات الجســيمة .%4.7

حياتهــم بالقتــل العمــد كانــت فــي مناطــق النــزاع المســلح .كمــا
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• االعتــداء الجســدي؛ وتعــرض  25إعالميـ ًـا لالعتــداء الجســدي

ً
إعالميــا فــي اليمــن
بلغــت نســبتهم  ،%4.7حيــث تعــرض 17
العتــداءات جســدية مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» ،فيمــا تعــرض
 7إعالمييــن العتــداءات مــن «مجهولــي الهويــة» ،وإعالمــي
آخــر فــي ســوريا مــن قبــل «أحــزاب سياســية».

فــي  64حالــة نســبتها مــن مجمــوع الحــاالت .%27.2
وفــي ســوريا وثــق التقريــر  60اعتــداء علــى اإلعالمييــن
ومؤسســات اإلعــام بنســبة  ،%11.4ووقعــت فــي 36
حالــة نســبتها  ،%15.3حيــث ارتكــب «تنظيــم داعــش»

• االســتهداف المتعمــد باإلصابــة؛ واســتهدفت «جماعــة

فــي ســوريا  11اعتــداء ،وصــدر عــن تنظيمــات مســلحة 10

الحوثــي» إصابــة إعالمييــن اثنيــن فــي اليمــن مــن خــال

اعتــداءات ،وســجل التقريــر  24اعتــداء وقعــت أثنــاء التغطيــة،

قناصتهــا ،فيمــا اســتهدف قناصــة «داعــش»  5إعالمييــن

و 7اعتــداءات صــدرت عــن «مجهولــي الهويــة» ،و 8انتهــاكات

فــي العــراق وســوريا ،بينمــا اســتهدف قناصــة «تنظيمــات

صــدرت عــن أحــزاب سياســية.

مســلحة» إعالمييــن اثنيــن.

ووثــق هــذا الفصــل  13اعتــداء علــى إعالمييــن فــي ليبيــا

• محاولــة االختطــاف؛ وفشــلت  3محــاوالت لـ»جماعــة

نســبتها  ،%2.5ووقعــت فــي  6حــاالت نســبتها  ،%2.5حيــث

الحوثــي» باختطــاف  3إعالمييــن يمنييــن.

أقــدم «تنظيــم داعــش» علــى قتــل  5إعالمييــن ،وســجلت

• التعذيــب؛ ومــن الخطيــر تعــرض  3إعالميين للتعذيب بحســب

تنظيمــات مســلحة اعتداءيــن أحدهمــا بالقتــل العمــد لصحفي

مــا تمكــن الراصــدون مــن توثيقــه ،حيــث تعــرض إعالميــان اثنــان
للتعذيــب مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن ،فيمــا
تعــرض صحفــي للتعذيــب مــن قبــل «تنظيــم داعــش» فــي

ليبــي ،وأصيــب إعالمــي أثنــاء قيامــه بالتغطيــة اإلعالميــة،
فيمــا صــدرت  5اعتــداءات مــن «مجهولــي الهويــة» مــن
ضمنهــا اغتيــال إعالمــي.

العــراق.

ً
أيضا وقعت
وبلــغ عــدد االعتــداءات فــي الصومــال  11اعتــداء

• محاولــة االغتيــال؛ ونجــا  3إعالمييــن بحياتهــم مــن محــاوالت

فــي  5حــاالت ،منهــا  4اعتــداءات صــدرت عــن تنظيمــات

الغتيالهــم ،حيــث تعــرض إعالمــي لمحاولــة اغتيــال مــن
«تنظيمــات مســلحة» فــي العــراق ،فيمــا حــاول «مجهولــو

مســلحة وتضمنــت اغتيــال إعالميــة صوماليــة ،فيمــا وثــق
الفصــل  7اعتــداءات مــن «مجهولــي الهويــة».

الهويــة» اغتيــال صحفــي فــي اليمــن وآخــر فــي العــراق.

وإضافــة إلــى مــا ســبق ،فقــد أقــدم «تنظيــم داعــش»

وبلــغ أعلــى معــدالت اعتــداءات الجهــات المنتهكة غيــر النظامية

علــى ارتــكاب  7انتهــاكات فــي دول أخــرى مــن خــال شــبكة

فــي مناطــق النــزاع فــي اليمــن ،حيــث ســجل التقريــر 304
اعتــداءات علــى إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة ،منهــا 248
اعتــداء صــدرت عــن «جماعــة الحوثــي» ،و 29اعتــداء صــدرت عــن
تنظيمــات مســلحة ،و 12انتهـ ً
ـاكا وقعــت أثنــاء تغطيــة إعالمييــن
لألحــداث ،و 10اعتــداءات صــدرت عــن «مجهولــي الهويــة»،
و 5انتهــاكات صــدرت عــن التحالــف العســكري العربــي ،وبلغــت
نســبة اعتــداءات الجهــات المذكــورة فــي اليمــن ،%57.6
ونســبتها مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات التــي وثقهــا
التقريــر  ،%7.5ووقعــت فــي  120حالــة بلغــت نســبتها ،%52.8
وتجــاوزت اعتــداءات الجهــات غيــر النظاميــة فــي اليمــن نصــف
مجمــوع اعتــداءات تلــك الجهــات فــي مناطــق النــزاع ،وكذلــك
األمــر بالنســبة لعــدد الحــاالت.
وســجل التقريــر  132اعتــداء صــدرت عــن جهــات غيــر نظاميــة
فــي العــراق ،وبلغــت نســبتها  ،%25ونســبتها مــن المجمــوع
العــام لالنتهــاكات  ،%3.3وقــد ارتكــب «تنظيــم داعــش» فــي
العــراق  67اعتــداء علــى اإلعالمييــن ،وصــدر عــن تنظيمــات
مســلحة  14اعتــداء ،وســجل التقريــر  17اعتــداء فــي العــراق
«مجهولــة المصــدر» ووقعــت أثنــاء التغطيــة ،فيمــا ســجل 34
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اعتــداء صــدرت عــن «مجهولــي الهويــة» .ووقعــت جميعهــا

اإلنترنــت ،حيــث تعــرض  3إعالمييــن فــي األردن للتحريــض،
وتمــت قرصنــة موقعيــن إعالمييــن فــي اإلمــارات،
وموقعيــن آخريــن فــي الســعودية ،وموقــع إعالمــي فــي
لبنــان.
انتهاكات «جماعة الحوثي» في اليمن
وبحــث الفصــل الســابع مــن البــاب الثالــث فــي انتهــاكات
«جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن ،وقــد شــكلت انتهــاكات
«الحوثــي» أو مــا يســمى «أنصــار اللــه» فــي اليمــن
ً
ً
كبيــرا فــي انتهــاكات حريــة
فارقــا
خــال العــام 2015
اإلعــام واالعتــداء علــى اإلعالمييــن فــي هــذا البلــد الــذي
شــهد انعطافــة حــادة فــي عــدم االســتقرار وغيــاب الدولــة
واالنفــات األمنــي ،األمــر الــذي وســع مــن نطاق اســتهداف
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام بشــكل كبيــر وممنهــج.
وكانــت مليشــيات الحوثــي قــد أغلقــت عشــرات المؤسســات
ً
ـبوعيا أبرزهــا صحــف أخبــار
الصحفيــة التــي تصــدر يوميـ ًـا وأسـ
اليــوم ,المصــدر ,النــاس واألهالــي ،ولــم يتبــق علــى الســاحة
الصحفيــة ســوى تلــك الصحــف الناطقــة باســم جماعــة
الحوثــي وحــزب المؤتمــر.
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وتعــرض الصحفيــون لقيــود شــديدة ،فقد نبهــت وزارة اإلعالم

تعــز ،وعــرف منهــم الصحفــي الروائــي «محمــود ياســين»

الحوثيــة فــي مــارس  2015جميــع وســائل اإلعــام العاملــة في

ونائــب رئيــس تحريــر صحيفــة الشــارع «علــوي الســقاف»

األراضــي الخاضعــة لســيطرة الحوثــي أنهــا معرضــة لإلغــاق

والصحفــي «صامــد الســامعي» ،فيمــا قامــت الجماعــة

إذا نشــرت معلومــات تعــزز النزعــة الطائفيــة أو تشــتم الثــورة

فــي محافظــة ذمــار يــوم  3أكتوبــر باختطــاف الصحفــي

الشــعبية.

«محمــد الواشــعي» مراســل صحيفــة أخبــار اليــوم مــن أحــد

ووفقــا للقانــون الدولــي اإلنســاني فــإن جماعــة الحوثــي
باعتبارهــا جماعــة مســلحة ليســت بمأمــن أو بمنــأى مــن
المالحقــة القانونيــة والقضائيــة والدوليــة بســبب الجرائــم
التــي اقترفتهــا بحــق الصحفييــن واإلعالمييــن فــي اليمــن.
فتكــرار اعتــداءات «جماعــة الحوثــي» علــى الصحفييــن يمثــل

شــوارع المدينــة واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة .فيمــا قامــت
باختطــاف الصحفــي «محمــود ياســين طــه» مراســل موقع
نيــوز يمــن اإلخبــاري مــن منزلــه يــوم  7أكتوبــر فــي محافظــة
عمــران ،وقالــت ابنــة الصحفــي فــي منشــور علــى حســابها
علــى فيســبوك «الحوثيــون اختطفــوا والــدي مــن المنــزل».

تهديــدا مباشــرا لســامتهم الشــخصية بمــا يخالــف ـ إضافــة

ومنعــت «جماعــة الحوثــي» يومــي  25و 26ينايــر 2015

إلــى الشــرعة الدوليــة والقانــون االنســاني الدولــي ـ قــرار

الصحفييــن مــن تغطيــة المســتجدات التــي طــرأت علــى

مجلــس األمــن الــذي حمــل رقــم  2222والصــادر فــي  27مايــو

الســاحة اليمنيــة وأبرزهــا الجلســة الخاصــة التــي نظمتهــا

أيــار ســنة  2015حــول حمايــة الصحفييــن فــي مناطــق النزاعــات

الجماعــة بشــأن اســتقالة الرئيــس هــادي.

المســلحة ،مؤكــدا علــى عــدة قــرارات ســابقة فــي هــذا الشــأن
مــن أهمهــا قــراره رقــم  1738الصــادر ســنة  2006بشــأن
حمايــة الصحفييــن والعامليــن فــي وســائط اإلعــام واألفــراد
المرتبطيــن بهــا فــي النزاعــات المســلحة.

ومــن االنتهــاكات التــي عرفــت عــن «جماعــي الحوثــي»
االعتــداء علــى مقــار ومكاتــب المؤسســات اإلعالميــة
ســواء باقتحامهــا أو مهاجمتهــا وضربهــا بالقنابــل ،حيــث
اعتــدت الجماعــة علــى مقــار  20مؤسســة إعالميــة،

ووثــق التقريــر  248انتهـ ً
ـاكا صــدرت عــن «جماعــة الحوثــي» فــي

وشــكلت اعتداءاتهــا علــى هــذه المقــار مــا نســبته %6.3

اليمــن بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة وقعــت فــي

مــن انتهــاكات الجماعــة ،كمــا شــكلت مــا نســبته  %40.8مــن

 94حالــة جماعيــة وفرديــة.

مجمــوع انتهــاك االعتــداء علــى مقــار العمل الكلــي والبالغة

وبلغــت نســبة انتهــاكات الحوثــي مــن مجمــوع االنتهــاكات التي
ً
انتهــاكا
وقعــت فــي اليمــن مــن جهــات أخــرى وعددهــا 318

 49اعتــداء ،ومــا نســبته  %3.8مــن مجمــوع االعتــداء علــى
الحــق فــي التملــك الكلــي التــي وثقهــا التقريــر.

 ،%78مــا يســمح بالقــول أن الجماعــة ارتكبــت غالبيــة االعتداءات

وقامــت «جماعــة الحوثــي» بحجــب  19موقعـ ًـا إعالميـ ًـا علــى

علــى حريــة اإلعــام فــي اليمــن عــام  ،2015فيمــا بلغــت نســبة

شــبكة اإلنترنــت ولــم يتمكــن المتصفحــون لتلــك المواقــع

انتهــاكات الجماعــة مقارنــة بالمجمــوع الكلــي لالنتهــاكات التــي

فــي اليمــن مــن الولــوج إليهــا وتصفحهــا.

وثقهــا التقريــر والبالغــة  4034انتهـ ً
ـاكا  ،%6كمــا شــلكت نســبة
عــدد الحــاالت  %9مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي.

ً
ً
يمنيا العتداءات
إعالميا وصحفيـ ًـا
ووثــق التقريــر تعــرض 17
جســدية بالضــرب مــن قبــل عناصــر تابعــة لجماعــة الحوثــي.

والالفــت أن االختطــاف واالختفــاء القســري حــل فــي المرتبــة

كمــا وثــق ثــاث محــاوالت اختطــاف إلعالمييــن بــاءت

األولــى علــى مســتوى االنتهــاكات ،حيــث عمــدت «جماعــة

بالفشــل مــن قبــل عناصــر الحوثــي ،وبلغــت نســبتها مــن

ً
ً
وصحفيــا وإخفائهــم
إعالميــا
الحوثــي» علــى اختطــاف 48

مجمــوع انتهــاكات الجماعــة .%1

بشــكل قســري عــن عائالتهــم ،مــا شــكلت نســبته  %15مــن
انتهاكاتهــم ،كمــا شــكلت مــا نســبته  %56.5مــن مجمــوع حــاالت
االختطــاف واالختفــاء القســري الكلــي التــي وثقهــا التقريــر
والبالغــة  ،85فيمــا شــكلت مــا نســبته  %3.8مــن المجمــوع
الكلــي لالنتهــاكات الجســيمة ،و %9.5مــن مجمــوع االعتــداء
علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي التــي وثقهــا
التقريــر والبالغــة .506

وأمــا األخطــر فهــو مقتــل الصحفييــن «عبــد اللــه قابــل»
و«يوســف العيــزي» مراســلي قنــاة يمــن شــباب وســهيل
بمحافظــة ذمــار بعــد اختطافهمــا مــن قبــل جماعــة الحوثــي
بســبب تغطيتهمــا إلحــدى الفعاليــات الصحفيــة ،حيــث
قامــت جماعــة الحوثــي باقتيــاد الصحفييــن إلــى مركــز
الرصــد الزلزالــي فــي جبــل هــران الــذي تعــرض للقصــف
الجــوي أكثــر مــن مــرة ،فيمــا حملــت نقابــة الصحفييــن

ووثقــت شــبكة «ســند» فــي أكتوبــر  2015اختطــاف ثمانيــة

اليمنييــن جماعــة الحوثــي مســؤولية قتــل الصحفييــن

ً
قســرا مــن محافظــة إب وســط اليمــن
صحفييــن واختفاءهــم

اللذيــن احتجزتهمــا فــي موقــع يتعــرض للقصــف بصــورة

كانوا ضمن فريق يعد لكســر الحصار المفروض على محافظة

متكــررة وســبق وحــذرت النقابــة الجماعــة مــن خطــورة
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تصرفهــا هــذا باســتخدام الصحفييــن كــدروع بشــرية.

«داعــش» صعبــا ،يســتمر اإلفــات مــن العقــاب.

وتميــزت اعتــداءات «جماعــة الحوثــي» عــن باقــي الجهــات

وناقــش هــذا الفصــل انتهــاكات مــا يعــرف بتنظيــم «داعــش»

المنتهكــة باعتداءاتهــا المتكــررة علــى مقــار وأدوات العمــل

علــى الصحفييــن والمؤسســات االعالميــة ،ومقاربــة تلــك

ومصادرتهــا ،وهــي اعتــداءات تطــال الحــق فــي التملــك والتــي

االنتهــاكات بالقانــون اإلنســاني فضــا عــن حصرهــا وتحليلها

بلغــت نســبتها مــن مجمــوع اعتــداءات الجماعــة علــى الحقــوق

لتوضيــح مجمــل االنتهــاكات التــي اقترفهــا التنظيــم خــال

اإلنســانية  %28.6حيــث تكــررت  71مــرة .وحلــت فــي المرتبــة

ســنة .2015

األولــى مــن بيــن االعتــداء علــى تســع حقــوق إنســانية صــدرت
عــن الجماعــة تمكــن الباحثــون مــن توثيقهــا.
انتهاكات «تنظيم داعش» لحرية اإلعالم 2015
ويبحــث الفصــل الثامــن مــن البــاب الثالــث فــي جرائــم «تنظيــم
ً
اتجاها
داعــش» ضــد حريــة اإلعــام واإلعالمييــن والتي شــكلت
جديـ ً
ـدا طــرأ علــى الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي عــام
 ،2015وجرائــم هــذا التنظيــم اإلرهابــي ضد حريــة اإلعالم تعتبر
جـ ً
ـزءا مــن جرائمــة الجســيمة ضــد اإلنســانية التــي مارســها فــي
المناطــق التــي ســيطر عليهــا وتمكــن مــن دخولهــا فــي ســوريا
والعــراق وأيضـ ًـا ليبيــا.
واشــتهر «داعــش» باختطــاف الصحفييــن العراقييــن وإعدامهم
رميــا بالرصــاص فــي الســاحات العامــة وبمحاكمــات ميدانيــة
خــارج إطــار القانــون ،وباقترافــه العديــد مــن االنتهــاكات التــي
يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي اإلنســاني .فيمــا تجاهــل
«داعــش» قوانيــن النــزاع المســلح التــي تهــدف لحمايــة
المدنييــن ،لكــن القــوات العراقيــة التــي تقاتلــه ال تتحمــل
مســؤوليتها بحســب المعاييــر الدوليــة .بينمــا تتحمــل الدولــة
ً
جــزءا مــن المســؤولية.
العراقيــة

لــم توفــر للصحفييــن الحمايــة الكافيــة للحيلولــة دون
االعتــداء عليهــم باالختطــاف والقتــل ،وبالرغــم مــن الجهــود
الحثيثــة والدعــوات المســتمرة بتوفيــر الحمايــة للصحفييــن
واإلعالمييــن فــي العــراق ،وخاصــة الذيــن قــام تنظيــم
«داعــش» منــذ مــا يقــرب العــام والنصــف علــى تهديدهــم
بالقتــل بســبب عملهــم فــي مؤسســات إعالميــة مناهضــة
للتنظيــم ،إال أنــه لــم يخــل شــهر واحــد فــي العــام  2015مــن
حــوادث اختطــاف الصحفييــن العراقييــن واإلقــدام علــى
إعدامهــم رميـ ًـا بالرصــاص بعــد تعريضهــم لمحاكمــات ميدانيــة
علــى يــد «داعــش» ،وأمــام أعيــن ومــرأى المواطنيــن بعــد
تحشــيدهم لمشــاهدة عمليــات القتــل التــي ينفذهــا التنظيــم
بهــم.
وكانــت شــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم
العربــي «ســند» قــد طالبــت فــي بيــان لهــا نشــرته بتاريــخ
 2015/9/16األجهــزة األمنيــة فــي العــراق بالوفــاء بالتزاماتهــا
بتوفيــر الحمايــة الكافيــة للصحفييــن العراقييــن وذلــك
بعــد تعــرض رئيــس فــرع نقابــة الصحفييــن العراقييــن فــي
البصــرة «حيــدر المنصــوري» لمحاولــة اغتيــال تعــرض لهــا يــوم

ويمكــن القــول بــأن التنظيــم ال يحفــل كثيــرا بحيــاة الصحفييــن

ً
تهديــدا بالقتــل فــي وقــت ســابق.
 2015/9/15بعــد تلقيــه

ســابق إصــرار ممــا حــول العــراق علــى وجــه الخصــوص إلــى أكثــر

وذكــرت الشــبكة فــي حينــه بــأن حمايــة الصحفييــن مــن

وعائالتهــم ،بــل إنــه يــكاد يترصــد الصحفييــن واإلعالمييــن عــن
األماكــن خطــرا علــى حيــاة الصحفييــن.
ووفقــا لعمليــات الرصــد والتوثيــق التــي قامــت بهــا شــبكة
«ســند» طيلــة عــام  2015فــإن «تنظيــم داعــش» فــي العــراق
قــد ســجل أعلــى معــدالت قتــل للصحفييــن حيــث فقــد 28
صحفيــا حياتهــم بالقتــل العمــد ،كمــا ســجل التنظيــم ثانــي

التهديــدات التــي تردهــم مــن أي جهــة كانــت هــي مــن
مســؤولية الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة بالدرجــة األولــى ،وأن
مــا يقــع علــى الصحفييــن مــن انتهــاكات واعتــداءات وقعــت
ً
تنفيــذا لتهديــدات ســابقة مــن أي جهــة كانــت ،تتحمــل
مســؤوليتها الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة ،خاصــة إذا كانــت
الدولــة لديهــا االســتطاعة والقــدرة لتوفيــر هــذا النــوع مــن

أعلــى معــدالت االختطــاف بعــد «جماعــة الحوثــي» فــي

الحمايــة.

لشــهور إلــى يــوم واحــد فقــط ،وبعضهــم لســاعات معــدودة

ووجــد الراصــدون فــي شــبكة «ســند» صعوبــة فــي الحصول

اليمــن باختطــاف  16صحفيـ ًـا ،معظمهــم مــا بيــن فتــرة اختطــاف
وذلــك قبــل تنفيــذ عمليــات إعــدام وحشــية بحقهــم.
وال يعفــي القانــون الدولــي اإلنســاني تنظيــم داعــش
مــن المســؤولية القانونيــة والجنائيــة وتبقــى جرائمــه رهــن
المالحقــة وال تســقط بالتقــادم .وفــي وقــت ال يــزال فيــه
وضــع ســامة الصحفييــن فــي المناطــق التــي يتواجــد فيهــا
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ويعتقــد الباحــث أن الحكومــة العراقيــة وأجهزتهــا األمنيــة

علــى المعلومــات الدقيقــة التــي يحتاجونهــا للوصــول إلــى
توثيــق علمــي لالنتهــاكات واالعتــداءات علــى الصحفيين في
العــراق أو ســوريا ،خاصــة تلــك التــي قــد تحدث فــي المناطق
الخاضعــة لســيطرة النظــام ،فيمــا تتســرب وتنشــر معلومــات
وأنبــاء عــن انتهــاكات حريــة اإلعــام فــي عــدة مناطــق تخضــع
لســيطرة الجماعــات المســلحة المعارضــة ،فيمــا يعلــن

الملخص التنفيذي :النتائج واالتجاهات العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات عام 2015
تنظيــم «داعــش» عــن جرائمــه التــي يرتكبهــا ويوثقهــا فــي

مــن الصحفييــن إلــى ذويهــم والطلــب مــن ذويهــم عــدم

أفــام الفيديــو علــى اليوتيــوب وتنتشــر عبــر وســائل التواصــل

إقامــة أيــة مراســم عــزاء لهــم .فيمــا أقــدم التنظيــم علــى

االجتماعــي ووســائل اإلعــام بشــكل ســريع ،ومنهــا إعدامــات

قتــل  5إعالمييــن فــي ليبيــا مــرة واحــدة ضمــن ظــروف

طالــت إعالمييــن أجانــب بعــد اختطافهــم كرهائــن سياســيين.

غامضــة ،وقتــل إعالميـ ًـا آخــر فــي ســوريا.

لقــد وثــق الراصــدون انتهــاكات «تنظيــم داعــش» بجمــع أكبــر

والحــظ الباحــث أن جرائــم اإلعــدام رميــا بالرصــاص وقعــت

قــدر مــن المعلومــات عنهــا وبمختلــف الوســائل المتاحــة منــذ

بحــق الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لالختطــاف والحجــز ،كمــا

بدايــة العــام  ،2015وقــد كشــفت الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر

أن بعضهــم تعــرض لإلعــدام بعــد ســاعات علــى اختطافــه،

إلــى اســتنتاج عــدد مــن الــدالالت وهــي:

وبعضهــم مكــث مختطفــا أكثــر من ثمانية أشــهر ،وبعضهم

• قيــام داعــش بعمليــات االختطــاف واالختفــاء القســري خالفـ ًـا

تــم إعدامــه فــي اليــوم التالــي علــى اختطافــه.

لالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء

كمــا الحــظ الباحــث أن الصحفييــن العراقييــن الذيــن أعدمهم

القســري.

«تنظيــم داعــش» قــد تعرضــوا ألكثــر مــن انتهــاك فقــد

•

تعريــض الصحفييــن واإلعالمييــن المختطفيــن للتعذيــب

بخــاف اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
المهينــة.
• عــدم حصــول اإلعالمييــن المختطفيــن علــى محاكمــة عادلــة

ً
خالفــا لالعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،والعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
• تعــرض اإلعالمييــن للقتــل العمــد ممــا يشــكل أعلــى درجــات

االنتهــاكات لحــق الحيــاة لإلعالمييــن الــذي كرســته الشــرعة
الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان ،وفــي العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية
وفــي البرتوكــول االختيــاري الثانــي الملحــق بــه.

•

التهديــد بالقتــل بخــاف االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة

بمكافحــة اإلرهــاب.
• اعتبــار العمــل فــي الصحافــة واإلعــام كفـ ً
ـرا بخــاف مــا أكــد

عليــه اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن حريــة النشــر
واالعتقــاد وتلقــي المعلومــات ،وبخــاف العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
ً
انتهــاكا صــدرت عــن «تنظيــم داعــش»
ووثــق التقريــر 91

غالبيتهــا فــي العــراق وســوريا بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات
اإلعالميــة وقعــت فــي  41حالــة غالبيتهــا جســيمة وجزائيــة.
ً
إعالميــا بــدم بــارد،
وقــد تعمــد «تنظيــم داعــش» قتــل 34
وذلــك علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،حيــث أقــدم التنظيــم
علــى قتــل  28إعالميـ ًـا فــي العــراق غالبيتهــم بعــد اختطافهــم
وإخفائهــم ومــن ثــم إجــراء المحاكمــات الميدانيــة العلنيــة خــارج
إطــار القانــون بعــد تحشــيد المواطنيــن العادييــن فــي المناطــق
التــي ســيطروا عليهــا وإجبارهــم علــى مشــاهدة وقائــع تلــك
المحاكمــات باإلعــدام الميدانــي ،ومــن ثم إرســال جثــث الضحايا

تعرضــوا للخطــف واالختفــاء القســري ومداهمــة منازلهــم
ومصــادرة ممتلكاتهــم ،وعــدم حصولهــم علــى محاكمــة
عادلــة ،وتعرضهــم لإلعــدام رميــا بالرصــاص .وهــو مــا يجعل
هــذه الجرائــم تمثــل جرائــم مركبــة يعاقــب عليهــا القانــون
الدولــي وهــو مــا أشــرنا إليــه ســابقا.
وقــد تمكــن الراصــدون مــن توثيــق اختطــاف  16إعالميـ ًـا تــم
قتلهــم بعــد اختطافهــم ،ويعــرض الفصــل حــاالت وثقهــا
الباحثون غالبيتها تشــتمل على انتهاكات مركبة باالختطاف
والقتــل العمــد مارســها التنظيــم ،ومنهــا حــاالت لــم يفــرق
التنظيــم فيهــا فــي الجنســوية بيــن صحفييــن وصحفيــات؛
كمــا لــم تختــص إعدامــات داعــش بالصحفييــن فقــط بــل
طالــت المصوريــن والفنييــن واإلدارييــن ممــا يكشــف عــن
أن التنظيــم ال يفــرق فــي انتهاكاتــه بيــن صحفــي وفنــي
ً
انتقامــا مــن المؤسســات اإلعالميــة التــي يعملــون بهــا
والمناوئــة لهــم.
ومــارس «تنظيــم داعــش» التحريــض ضــد ثمانيــة إعالمييــن
ومؤسســات إعالميــة ،خمســة منهــم فــي العــراق ،وثالثــة
فــي األردن ،شــكلت نســبتها مــن مجمــوع انتهــاكات
التنظيــم  ،%8ومــن مجمــوع انتهــاكات التحريــض التــي
وثقهــا التقريــر والبالغــة .)%36.4( 22
واســتهدف قناصــة «داعــش» إصابــة  5إعالمييــن ،أربعــة
منهــم فــي ســوريا ،وصحفــي آخــر فــي العــراق ،وتعرضــت
 5مواقــع إعالميــة إلكترونيــة للقرصنــة اإللكترونيــة
المتعمــدة مــن قبــل التنظيــم.
اإلصابــة بجــروح؛ وأصيــب  4إعالمييــن بجــروح نتيجــة
اســتهدافهم مــن قبــل قناصــة «داعــش» أثنــاء تغطيتهــم
للمواجهــات ضــد التنظيــم ،اثنــان منهــم فــي العــراق،
وصحفيــان آخــران فــي ســوريا ،وبلغــت نســبتهم مــن
المجمــوع الكلــي النتهــاكات التنظيــم .%4.4
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وتميــزت اعتــداءات «تنظيــم داعــش» عــن باقــي الجهــات

ووفقـ ًـا لعمليــات الرصــد والتوثيــق التــي قامــت بهــا شــبكة

المنتهكــة بخطــورة االعتــداءات وجســامتها وخاصــة باالعتــداء

«ســند» طيلــة عــام  2015فــإن «التنظيمــات المســلحة»

علــى الحــق فــي الحيــاة مــن خــال القتــل العمــد الــذي حــل

فــي اليمــن قــد ســجلت أعلــى معــدالت االعتــدءات علــى

فــي المرتبــة األولــى مــن كامــل اعتــداءات التنظيــم وبنســبة

اإلعالمييــن وحريــة اإلعــام ،لكــن الراصديــن يعتقــدون أن

بلغــت  %37.4مــن مجمــوع اعتــداءات التنظيــم علــى الحقــوق

اعتــداءات وقعــت فــي العــراق وســوريا لــم تتمكــن أي جهــة

اإلنســانية حيــث أقــدم التنظيــم علــى قتــل وإعــدام  34إعالميـ ًـا.

رســمية أو حقوقيــة مــن تحديــد مصدرهــا والجهــة التــي

وحــل فــي المرتبــة األولــى مــن بينهــا االعتــداء علــى ثمانيــة

قامــت بهــا .وســيتناول التقريــر فــي فصولــه التاليــة هــذه

حقــوق إنســانية صــدرت عــن التنظيــم تمكــن الباحثــون مــن

االعتــداءات.

توثيقهــا.

وكمــا االعتــداء علــى اإلعالمييــن وحريــة اإلعــام التــي

انتهاكات التنظيمات المسلحة لحرية اإلعالم 2015
ويناقــش الفصــل التاســع مــن البــاب الثالــث اعتــداءات
«التنظيمــات المســلحة» ضــد حريــة اإلعــام واإلعالمييــن
ً
جــزءا ال يســتهان بــه مــن االعتــداءات التــي
والتــي شــكلت

فــإن القانــون الدولــي اإلنســاني ال يعفــي هــذه التنظيمــات
مــن المســؤولية القانونيــة والجنائيــة ،وتبقــى جرائمهــا رهــن
المالحقــة وال تســقط بالتقــادم.

وثقهــا الراصــدون فــي تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي

ويتنــاول هــذا الفصــل مــن التقريــر انتهــاكات «التنظيمــات

العالــم العربــي عــام  ،2015وقــد تشــابهت بعــض جرائــم هــذه

المســلحة» بشــكل منفــرد لبــروز انتهاكاتهــا الجســيمة

التنظيمــات مــع اعتــداءات «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن،

والمتمثلــة فــي االختطــاف والقتــل العمــد وتهديــد

وتنظيــم «داعــش» فــي العــراق فــي اختطــاف اإلعالمييــن

اإلعالمييــن بالقتــل واإليــذاء والتحريــض ضدهــم مــا يشــكل

وإخفائهــم قسـ ً
ـرا ،وفــي االعتــداء علــى حياتهــم بالقتــل العمــد

خطـ ً
ـرا علــى أمنهــم وســامتهم ،كمــا يشــكل اعتــداء صارخـ ًـا

واالعتــداء علــى مقــار العمــل وأدوات العمــل اإلعالمــي

علــى حريــة اإلعــام.

بشــكل ممنهــج كمــا يظهــر فــي الحقــوق اإلنســانية المعتــدى
عليهــا مــن واقــع حــال االنتهــاكات التــي يعتقــد الباحثــون أن
التنظيمــات المســلحة ارتكبتهــا بشــكل متعمــد.

ويعتقــد الباحثــون أن غالبيــة االعتــداءات الصــادرة عــن
التنظيمــات المســلحة فــي الــدول المرصــودة تتشــارك
فــي مســؤوليتها حكومــات تلــك الــدول مــن حيــث حمايــة

ويتبيــن مــن خــال قــراءة االعتــداءات التــي ارتكبتهــا التنظيمــات

اإلعالمييــن والحفــاظ علــى ســامتهم كمواطنيــن يحملــون

المســلحة فــي الــدول التــي وقعــت فيهــا أن غالبيتهــا صــدرت

جنســيتها ،وعليهــا أيضـ ًـا مالحقــة كل مــن يثبــت عليــه اقترافــه

عــن «تنظيــم القاعــدة» ،حيــث ظهــرت اعتــداءات يرجــح أنهــا

جرائــم ضــد اإلعالمييــن وتقديمــه للعدالــة ،كمــا تتحمــل

صــدرت عــن تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن ،وعــن تنظيــم حركــة

التنظيمــات المســلحة المســؤولية تجــاه جرائمهــا المرتكبــة

الشــباب اإلســامية المواليــة للقاعــدة فــي الصومــال ،كذلــك

بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة فــي تلــك الــدول.

عــن تنظيمــات مســلحة فــي ســوريا يعتقــد أنهــا تنضــوي مــع
تنظيــم «جبهــة النصــرة» الموالــي للقاعــدة أيضـ ًـا.

لقــد وثــق التقريــر  64انتهـ ً
ـاكا صــدرت عــن تنظيمــات مســلحة
غالبيتهــا فــي اليمــن والعــراق وســوريا والصومــال بحــق

إن االنتهــاكات التــي صــدرت عــن تنظيمــات مســلحة ووثقهــا

اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة وقعــت فــي  25حالــة

التقريــر تتشــابه مــن حيــث الشــكل واألســلوب مــع انتهــاكات

غالبيتهــا جســيمة وجزائيــة.

«تنظيــم داعــش» علــى وجــه الخصــوص ،مــا يســمح بالقــول
أن اإلرهــاب يســتهدف حريــة اإلعــام بشــكل متعمــد وممنهــج
حيثمــا تمكــن مــن ذلــك إلخفــاء جرائمــه ضــد اإلنســانية.

وأظهــرت البيانــات الموثقــة أن التنظيمــات المســلحة
تتشــارك فــي نمــط انتهــاك اختطــاف اإلعالمييــن وإخفائهــم
قسـ ً
ـرا كمــا تمارســه «جماعــة الحوثــي» وكمــا مارســه «تنظيــم

لقــد ســجل التقريــر انتهــاكات صــدرت عــن تنظيمــات مســلحة

داعــش» فــي العــراق ،وقــد حــل هــذا االنتهــاك فــي المرتبــة

فــي كل مــن اليمــن والعــراق وســوريا والصومــال ،وقــد امتدت

األولــى مــن انتهــاكات التنظيمــات المســلحة التــي أقدمــت

يدهــا لتصــل إلــى تونــس وليبيــا ،وهــي مناطــق شــهدت ـ وال

علــى اختطــاف  11إعالميـ ًـا ،منهــم  6إعالمييــن فــي ســوريا،

تــزال ـ نزاعــات مســلحة ،فيمــا تواجــه تونــس علــى وجــه التحديــد

و 5إعالمييــن فــي اليمــن.

تحديــات مــع اإلرهــاب ،ومنهــا علــى وجــه الخصــوص جوارهــا
مــع ليبيــا.
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أيضــا؛
صــدرت عــن «تنظيــم داعــش» و»جماعــة الحوثــي»

وفقــد إعالمــي وإعالميــة حياتهمــا مــن تنظيمــات مســلحة
فــي ســوريا والصومــال ،حيــث إغتيــل عضــو المكتــب
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التنفيــذي ِالتحــاد الصحفييــن الســوريين «عبــد اللــه المقــداد»

الخطــورة والتــي ترقــى إلــى مســتوى جرائــم الحــرب فــي

بعــد اختطافــه مــن قبــل تنظيمــات مســلحة مــن مدينــة عــدرا

فصــل واحــد ،واعتبــار أن اإلصابــات «مجهولــة المصــدر»

العماليــة ولــم يذكــر تاريــخ االغتيــال .فيمــا لقيــت الصحفيــة

والتــي وقعــت لهــؤالء اإلعالمييــن «أثنــاء التغطيــة» جهــة

فــي اإلذاعــة والتلفزيــون الحكومييــن فــي الصومــال «هنــد

انتهــاك بحــد ذاتهــا ،وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى الحيــاد

حــاج محمــد» مصرعهــا بتاريــخ  2015/12/3متأثــرة بجراجهــا

فــي مثــل تلــك الحــاالت.

جــراء انفجــار ســيارتها قــرب منطقــة «كيلــو  »4فــي العاصمــة
مقديشــو .وقــال وزيــر اإلعــام والثقافــة الصومالــي محمــد
عبــد حيــر مــاري أن «هنــد حــاج محمــد تعرضــت لهجــوم إرهابــي
أثنــاء عودتهــا مــن مقــر «جامعــة الصومــال العالميــة» ،متوجهــة
إلــى اســتوديوهات التلفزيــون الوطنــي الصومالــي ،حيــث
تمــت زراعــة مــواد متفجــرة بطريقــة اللصــق فــي ســيارتها ممــا
أدى إلــى إصابتهــا ووفاتهــا فــي المستشــفى» .مــن ناحيتــه،
اتهــم الرئيــس الصومالــي حســن شــيخ محمــود ووزيــر اإلعــام
حركــة الشــباب الصوماليــة بتدبيــر الهجــوم.
وتعــرض مصــور موقــع راديــو مقديشــو الحكومــي «فرحــان
ســليمان طاهــر» لمحاولــة اغتيــال بتاريــخ  10/4/2015مــن
قبــل عناصــر مــن متمــردي حركــة الشــباب المرتبطــة بتنظيــم
القاعــدة وذلــك علــى مقربــة مــن منزلــه بمديريــة حــي هــدن
جنــوب العاصمــة مقديشــو ،حيــث تعــرض الصحفــي لطلقــات
ناريــة فــي الــرأس والصــدر .وقالــت الشــرطة المحليــة «إن
الجنــاة الذوا بالفــرار ،ولكــن تــم إلقــاء القبــض علــى عــدد مــن
المشــتبهين بضلوعهــم فــي أنشــطة إرهابيــة».
االنتهاكات «مجهولة المصدر» في مناطق النزاع
وثــق التقريــر فــي الفصــل العاشــر مــن البــاب الثالــث  50انتهـ ً
ـاكا

لقــد فقــد إعالميــون حياتهــم أثنــاء تغطيتهــم لالشــتباكات
المســلحة فــي مناطــق النــزاع دون أن يكــون مقتلهــم جــاء
بشــكل مســتهدف ،وبعضهــم فقــد حياتــه أثنــاء تغطيتــه
تفكيــك عبــوات ناســفة ومتابعــة آثــار اعتــداءات بالصواريــخ
والقنابــل ،وبعضهــم فقــد حياتــه إلــى جانــب مواطنيــن
عادييــن كانــوا متواجديــن فــي ذات األمكنــة التــي تعرضــت
العتــداءات عســكرية مباشــرة ،وكانــوا يقومــون بتغطيــة
وقائــع األحــداث فيهــا.
ومــن واقــع الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر؛ فقــد خســر
إعالميــون حياتهــم أثنــاء تغطيتهــم للمواجهــات العســكرية
فــي ســوريا ومــن كل أطــراف النــزاع ،فهنــاك إعالميــون
ينتمــون لمؤسســات الدولــة النظاميــة كقنــاة اإلخباريــة
الســورية ،وهنــاك إعالميــون مــن قنــاة الجزيــرة وقنــاة
األناضــول التركيــة كانــوا متواجديــن فــي مناطــق المعارضة
أو فــي مناطــق قريبــة مــن المواجهــات ،كمــا أن هنــاك
إعالمييــن لبنانييــن تابعيــن لقنــاة «المنــار» التابعــة لحــزب
ً
أيضــا أثنــاء التغطيــة ،ممــا
اللــه اللبنانــي فقــدوا حياتهــم
يســمح بالقــول هنــا بــأن كافــة اإلعالمييــن مــن كافــة أطراف
النــزاع فــي ســوريا تعرضــوا لإلصابــات وفقــدان الحيــاة.

جسـ ً
ـيما ،منهــا إصابــة  40إعالميـ ًـا بجــروح أثنــاء تغطيتهــم لوقائع

وكمــا االعتــداءات علــى اإلعالمييــن وحريــة اإلعــام

االشــتباكات المســلحة ،نســبة كبيــرة منهــم وصفــت جراحهــم

التــي صــدرت عــن «تنظيــم داعــش» و»جماعــة الحوثــي»

بالخطيــرة ،فيمــا فقــد  10إعالمييــن حياتهــم أثنــاء قيامهــم

ً
أيضــا؛ فــإن
و»تنظيمــات مســلحة» مختلفــة األطيــاف

بتغطيــة المواجهــات العســكرية ســبعة إعالمييــن منهــم فــي

القانــون الدولــي اإلنســاني ال يعفــي كافــة أطــراف النــزاع

ســوريا ،وإعالميــان فــي اليمــن وآخــر فــي العــراق.

مــن المســؤولية القانونيــة والجنائيــة ،وتبقــى االنتهــاكات

ولــم يتمكــن الباحثــون فــي شــبكة «ســند» مــن تحديــد الجهــات
التــي صــدر عنهــا إطــاق نــار تســبب بإصابــة اإلعالمييــن بجروح،
كمــا لــم يتمكنــوا مــن التثبــت مــن اســتهداف اإلعالمييــن فــي

حتــى التــي وقعــت أثنــاء التغطيــة ومجهولــة المصــدر
رهــن المالحقــة وال تســقط بالتقــادم ،وتحتــاج كذلــك إلــى
التحقيــق الشــامل والمحايــد.

الحــاالت التــي يعرضهــا هــذا الفصــل ،إال أنهــم جميعـ ًـا أصيبــوا

ويعتقــد الباحــث أن كافــة االنتهــاكات التــي يعتقــد الباحثــون

أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة.

وقوعهــا فــي هــذا الفصــل تتشــارك فــي مســؤوليتها

ويشــير الراصــدون إلــى أنــه مــن الصعوبة البالغــة تحديد مصدر
اإلصابــة فــي حــاالت عديــدة لــم تتمكــن منظمــات حقوقيــة
ً
أحيانــا فــي
أخــرى مــن تحديدهــا ،حيــث يتواجــد اإلعالميــون
أماكــن تصلهــا نيــران األطــراف المتنازعــة مــن جميــع الجهــات،
كمــا لــم تتمكــن مؤسســات إعالميــة مــن تحديــد مصــدر إصابــة
مراســليها لــذات الصعوبــة فــي تحديــد المصــدر ،األمــر الــذي
حــدا بالباحثيــن فــي «ســند» وضــع هــذه االنتهــاكات البالغــة

حكومــات الــدول التــي وقعــت فيهــا ،ســواء مــن حيــث
حمايــة اإلعالمييــن والحفــاظ علــى ســامتهم كمواطنيــن
يحملــون جنســيتها ويقيمــون علــى أراضيهــا ،وعليهــا أيضـ ًـا
مالحقــة كل مــن يثبــت عليــه اقترافــه جرائم ضــد اإلعالميين
وتقديمــه للعدالــة ،ســواء كان جهــة معاديــة أو مــن أحــد
أجهزتهــا وســلطاتها ،كمــا تتحمــل التنظيمــات المســلحة
المســؤولية تجــاه جرائمهــا المرتكبــة بحــق اإلعالمييــن
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والمؤسســات اإلعالميــة فــي تلــك الــدول.
وتمثلــت االنتهــاكات مجهولــة المصــدر وأثنــاء التغطيــة فــي
انتهاكيــن جســيمين همــا القتــل غيــر المتعمــد أثنــاء التغطيــة
واإلصابــة بجــروح ،وبنســبة  %4بالمقارنــة مــع العــدد الكلــي

تلــك المناطــق يفســح المجــال لنشــوء عصابــات أو مجموعــات
لهــا مصالــح معينــة قــد تقــدم علــى ارتــكاب الجرائــم بحــق
اإلعالمييــن خشــية مــن فضحهــم واكتشــاف أمرهــم.

لالنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر ،كمــا شــكلت نســبة

لقــد فقــد إعالميــان اثنــان حياتهمــا بالقتــل العمــد مــن جهــات

عــدد الحــاالت  %4مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي.

وأشــخاص لــم تعــرف هويتهــم فــي ليبيــا والصومــال ،كمــا

وبلــغ عــدد االنتهــاكات مجهولــة المصــدر فــي ســوريا  23انتهـ ً
ـاكا
وبنســبة  %46ووقعــت فــي  17حالــة نســبتها  %43.6علــى
مســتوى عــدد الحــاالت ،ويليهــا العــراق فــي  14انتهـ ً
ـاكا نســبتها
 ،%28ونســبتها علــى مســتوى عــدد الحــاالت البالغــة  10حــاالت
.%25.6
وتكــررت االنتهــاكات مجهولــة المصــدر وأثنــاء التغطيــة فــي
اليمــن  12مــرة بنســبة  %24ووقعــت فــي  11حالــة نســبتها
 %28.2مــن حــاالت هــذا الفصــل ،فيمــا ســجل انتهــاك واحــد
فــي ليبيــا وقــع فــي حالــة واحــدة.
وفقــد  10إعالمييــن حياتهــم خــال العــام  2015أثنــاء قيامهــم
بتغطيــة االشــتباكات المســلحة بيــن أطــراف النــزاع ،ولــم يعــرف
مصــدر اإلصابــات التــي أدت إلــى مقتــل عــدد منهــم ،وقــد
فقــد  7إعالمييــن حياتهــم مــن طرفــي النــزاع فــي ســوريا،
فيمــا فقــد إعالميــان حياتهمــا فــي العــراق ،وإعالمــي واحــد
فــي اليمــن ،وشــكل مقتــل هــؤالء اإلعالمييــن مــا نســبته %20

تعــرض إعالميــون آخــرون لمحاولــة اغتيــال بــاءت بالفشــل،
فيمــا تعــرض  7إعالمييــن العتــداءات جســدية ،وأصيــب 4
منهــم جــراء االعتــداءات ،وتعــرض ثالثــة إعالمييــن للتهديــد
باإليــذاء ومثلهــم للتهديــد بالقتــل ،إضافــة إلــى تعــرض
إعالمييــن للتحريــض ،وغيرهــا مــن االعتــداءات التــي تشــكل
جرائــم خطيــرة ينبغــي التحقيــق فيهــا ومتابعتهــا والتعــرف
علــى مرتكبيهــا واإلعــان عــن هوياتهــم وألي جهــة يتبعــون.
وتعــرض إعالميــان لمحــاوالت اغتيــال بــاءت بالفشــل؛
أحدهمــا فــي اليمــن واآلخــر فــي العــراق.
وتتشــابه طبيعــة االعتــداءات التــي صــدرت عــن أشــخاص أو
جماعــات لــم تعــرف هويتهم باالعتــداءات التي يعتقد الباحث
أن «تنظيــم داعــش» و»تنظيمــات مســلحة» ترتكبهــا بحــق
اإلعالمييــن ،خاصــة بالقتــل العمــد والتحريــض والتهديــدات
بالقتــل واإليــذاء واالعتــداء علــى أدوات ووســائل العمــل
اإلعالمــي ،إضافــة إلــى إيــذاء ذوي القربــى.

مــن مجمــوع االنتهــاكات مجهولــة المصــدر وأثنــاء التغطيــة،

وتمثلــت أخطــر اعتــداءات «مجهولــي الهويــة» فــي اغتيــال

فيمــا شــكلت مــا نســبته  %18.5مــن مجمــوع اإلعالمييــن الذيــن

إعالمييــن اثنيــن ومحاولــة اغتيــال إعالمييــن آخريــن ،وشــكل

فقــدوا حياتهــم علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،وشــكلت مــا

عــدد اعتداءاتهــم بالمقارنــة مــع العــدد الكلــي لالنتهــاكات

نســبته  %17.5مــن المجمــوع الكلــي باالعتــداء علــى الحــق فــي

التــي وثقهــا التقريــر مــا نســبته  ،%1.6كمــا شــكلت نســبة

الحيــاة التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة .57

عــدد الحــاالت  %2.2مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي.

انتهاكات «مجهولي الهوية» في مناطق النزاع

وبلــغ أعلــى معــدالت اعتــداءات مجهولــي الهويــة الكميــة

ووثــق التقريــر فــي الفصــل الحــادي عشــر مــن البــاب الثالــث 63
انتهـ ً
ـاكا تعــرض لهــا إعالميــون ومؤسســات إعالميــة فــي كل
مــن ليبيــا وســوريا واليمــن والعــراق والصومــال ،ولــم تعــرف
هويــة المعتديــن حتــى إعــداد هــذا التقريــر ،كمــا لــم يتمكــن

فــي العــراق بواقــع  34انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %54ووقعــت فــي
 9حــاالت نســبتها  %39علــى مســتوى عــدد الحــاالت ،ويليهــا
اليمــن فــي  10اعتــداءات نســبتها  ،%16ونســبتها علــى
مســتوى عــدد الحــاالت البالغــة  5حــاالت .%22

الراصــدون مــن خــال عمليــات البحــث والتدقيــق مــن الوصــول

وتكــررت اعتــداءات مجهولــي الهويــة فــي الصومــال  7مــرات

إلــى أيــة معلومــات تفيــد بهويــة هــؤالء المجهوليــن ،حيــث لــم

بنســبة  %11ووقعــت فــي  3حــاالت نســبتها  %13مــن

تصــدر أي تصريحــات إعالميــة ولــم تعلــن أي منظمــة حقوقيــة

ً
أيضــا  7مــرات
حــاالت هــذا الفصــل ،وتكــررت فــي ســوريا

عــن هويــة أي مــن هــؤالء «مجهولــي الهويــة» الذيــن بقــوا

وفــي ثــاث حــاالت كذلــك ،فيمــا تكــررت فــي ليبيــا  5مــرات

طلقــاء دون التحقيــق فــي حقيقــة هويتهــم واإلعــان عنهــا،

نســبتها  %8ووقعــت فــي  3حــاالت.

ودون محاســبة ومســاءلة وعقــاب.

انتهاكات «األحزاب السياسية» في مناطق النزاع

وباعتقــاد الباحــث فإنــه مــن الصعوبــة التعــرف علــى هويــة
المعتديــن فــي مناطــق تكثــر فيهــا الجهــات المنتهكــة ،ســواء
مــن تنظيمــات مســلحة أو مــن جنــود نظامييــن أو مــن أحــزاب
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وحــركات سياســية ودينيــة ،كمــا أن غيــاب ســيادة القانون في

وثــق التقريــر فــي الفصــل الثانــي عشــر مــن البــاب الثالــث 6
انتهــاكات تعــرض لهــا إعالميــون فــي ســوريا مــن قبــل الجهــاز
األمنــي التابــع لحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي  PYDفــي
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مناطــق تواجــده علــى األراضــي الســورية .حيــث قامــت قــوات

ً
حــدا الســتمرار االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام ،فقــد

«األســايش» الكرديــة التــي تقــوم بمهــام الشــرطة وأجهــزة

اســتمرت االنتهــاكات علــى الصحفييــن ،والتــي ال يتــم

األمــن الداخلــي فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة الكرديــة التــي

التحقيــق مــع مرتكبيهــا وال ُيقدمــون للمســاءلة القانونيــة.

أسســها حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي بمناطــق ســيطرته
شــمال ســوريا بجميــع مــا صــدر عــن الحــزب مــن انتهــاكات،
وجميعهــا وقعــت علــى إعالمييــن أكــراد.

والحــظ التقريــر اســتمرار لجــوء الســلطات العامــة إلــى
اســتخدام القانــون كأداة لتكميــم أفــواه اإلعالمييــن،
وإصــدار التعاميــم الرســمية التــي تحظــر نشــر معلومــات

وتمثلــت انتهــاكات «اآلســايش» فــي  5حــاالت حجــز حريــة

عــن أجهــزة الدولــة أو تــداول بعــض القضايــا التــي اعتبرهــا

واعتقــال تعســفي ،واالعتــداء علــى إعالمــي بالضــرب.

القانــون ماســة بأمــن الدولــة بشــكل مباشــر ،وتــم توقيــف

انتهاكات التحالفات العسكرية في مناطق النزاع
وثــق التقريــر فــي الفصــل الثالــث عشــر مــن البــاب الثالــث 6
انتهــاكات تعرضــت لهــا ثــاث محطــات بــث إذاعــي فــي اليمــن
مــن خــال اســتهداف طيــران التحالــف العربــي لمبانــي تلــك
المحطــات وتدميرهــا ،مــا أســفر عــن خســائر وأضــرار ماديــة
كبيــرة ،ووقعــت فــي حالتيــن خــال شــهر أيلــول /ســبتمبر مــن
العــام .2015
وتمثلــت انتهــاكات «التحالــف العربــي» فــي حالتيــن باالعتــداء
علــى مقــار العمــل  3مــرات ،مــا أدى إلــى اإلضــرار بممتلكاتهــا
بشــكل كامــل.
حالة الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2015
يبحــث البــاب الرابــع مــن تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي
العالــم العربــي لعــام  2015فــي واقــع االنتهــاكات بــدول العالم
العربــي ،ويأخــذ بنــوع مــن التعمــق البحــث فــي االعتــداءات
التــي صــدرت عــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ومؤسســات
الدولــة بموظفيهــا العمومييــن ،ومــدى تمكــن الــدول مــن
حمايــة اإلعالمييــن الذيــن تعرضــوا العتــداءات مــن جهــات غيــر

ً
اســتنادا إلــى قوانيــن أبــرز عناوينهــا
وحبــس إعالمييــن
مكافحــة اإلرهــاب والجريمــة اإللكترونيــة.
وقــد وجــد الباحــث أن كافــة الــدول المرصــودة فــي هــذا
التقريــر خالفــت التزاماتهــا التعاهديــة والتعاقديــة ،وجميعها
تعرضــت النتقــادات مــن منظمــات حقــوق اإلنســان
المعتــرف بهــا فــي األمــم المتحــدة ،وقــد خالفــت معاييــر
النزاهــة فــي القضــاء.
كمــا وجــد الباحــث أن كافــة الــدول المرصودة لــم تعمل على
حمايــة وســامة إعالمييهــا مــن االعتــداءات والتهديــدات،
ولــم تجــر أي محــاوالت لحفــظ ســامتهم أثنــاء قيــام أجهزتها
األمنيــة بقمــع المتظاهرين.
وحتــى أجهــزة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة
الغربيــة ،واألمــن اإلداري التابــع لحكومــة «حمــاس»
المقالــة ،اعتــدت علــى اإلعالمييــن وانتهكــت حقوقهــم
إلــى جانــب اعتــداءات قــوات االحتالل اإلســرائيلي وقمعها
للصحفييــن الفلســطينيين وإقدامهــا علــى اعتقالهــم
التعســفي واســتهدافهم بقنابــل الغــاز والرصــاص
المطاطــي واســتخدامهم فــي بعــض الحــاالت كــدروع

رســمية.

بشــرية.

وبشــكل اتســاقي؛ يتنــاول التقريــر الــدول المرصــودة وعددهــا

يخلــص الباحــث وبجــرأة؛ بــأن الصحفييــن العــرب يتعرضــون

 20دولــة عربيــة علــى فصــول وحســب الحــروف الهجائيــة،
ويســتعرض وبشــكل عــام حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي كل
ً
ً
ملخصــا لواقــع انتهــاكات حقــوق اإلعالمييــن
وعرضــا
دولــة،
والحريــات اإلعالميــة ،باإلضافــة إلــى عــرض عــام لحقــوق
اإلعالمييــن المعتــدى عليهــا.
ومــن المفاجــآت التــي ال يمكــن إخفاؤهــا؛ االعتــداءات التــي
يتعــرض لهــا اإلعالميــون نتيجــة التجاذبــات السياســية،
واالختالفــات فــي اآليديولوجيــات ،والتــي قــد يشــارك فيهــا

العتــداءات مــن كافــة األطــراف والجهــات ،وهــم عرضــة
لالعتــداءات أينمــا تواجــدوا لتغطيــة التظاهــرات وقمــع
أجهــزة األمــن للمواطنيــن.
كمــا يخلــص إلــى أن ســامة اإلعالمييــن وحمايتهــم هوآخــر
مــا قــد تفكــر فيــه الحكومــات ،وأن ال جهــة حتــى العام 2015
تمكنــت مــن تنظيــم عمليــة حمايــة اإلعالمييــن وصــون
ســامتهم والدفــاع عنهــم والمطالبــة بإنصافهــم وجبــر مــا
قــد يتعرضــون لــه مــن أضــرار فــي غيــاب مســألة اإلفــات

مواطنــون عاديــون ،ومؤسســات مدنيــة.

مــن العقــاب ،وعــدم تحــرك الحكومــات إلنصــاف الضحايــا

والالفــت اســتخدام القانــون لقمــع المبلغيــن مــن الصحفييــن

مــن اإلعالمييــن العامليــن علــى أراضيهــا.

عــن االنتهــاكات التــي قــد يتعرضــون لهــا علــى خلفيــة عملهــم

وممــا يســتخلصه التقريــر؛ أن نحــو ثلــث االنتهــاكات التــي

اإلعالمــي .فــي الوقــت الــذي ظهــر جليـ ًـا أن الحكومــات لم تضع

يتعــرض اإلعالميــون العــرب جســيمة وجزائيــة ،كمــا أن
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مرتكبيهــا يفلتــون مــن العقــاب وال تتــم مالحقتهــم ،فغالبيــة
الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر لــم يجــد الباحــث فيهــا أيــة
مؤشــرات علــى معاقبــة الجنــاة و /أو مالحقتهــم.

ً
أيضــا؛ توســع الســلطات القضائيــة فــي
ومــن الالفــت
التغــول علــى اإلعــام واإلعالمييــن بإجــراء المحاكمــات غيــر

ويعتقــد الباحــث أن اســتمرار العصــف السياســي واألزمــات

العادلــة ،والتــي تكــررت فــي عــدد مــن دول العالــم العربــي

المصحوبــة بالنزاعــات المســلحة التــي تمر بهــا المنطقة العربية

أبرزهــا مصــر واألردن والســودان.

يتســبب فــي اســتمرار ارتفــاع معــدالت ارتــكاب االنتهــاكات
الجســيمة وثبــات أخطرهــا عنــد حــدود مرتفعــة وبمراتــب
متقدمــة ،كمــا أن اقتــراب مؤشــر االنتهــاكات الجســيمة إلــى
نصــف المجمــوع العــام لالنتهــاكات مــع إفــات مرتكبيهــا مــن
ً
قانونيــا فــي أغلــب
العقــاب وعــدم مالحقتهــم ومقاضاتهــم
الحــاالت يبقــي الفرصــة متاحــة الســتمرار المنتهكيــن بارتــكاب
جرائمهــم ضــد حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام بشــكل مفتــوح،
وال يضيــق عليهــم للكــف عــن تكــرار االنتهــاكات التــي يرتكبونهــا
بحــق اإلعالمييــن.
ولوحــظ أن االعتــداء الجســدي ظل فــي أعلى قائمة االنتهاكات
الجســيمة ويتســيدها على مدار العام .2015
وبحســب بيانــات شــبكة «ســند» فــإن أبــرز الجهــات المعتديــة
علــى حريــة اإلعــام خــال الشــهور التســعة األولــى مــن العــام
 2015هــي األجهــزة األمنيــة الرســمية ،يتبعهــا مــن حيــث
ً
وأيضــا مــن حيــث الكــم انتهــاكات جماعــة الحوثــي
الجســامة
فــي اليمــن ،و»تنظيــم» داعــش فــي العــراق واعتــداءات قوات
وســلطات االحتــال اإلســرائيلي فــي فلســطين المحتلــة.
والحــظ التقريــر أن ال اختــاف بيــن منــع التغطيــة وقمــع
الصحفييــن

أثنــاء

تغطيتهــم

للتظاهــرات

والمســيرات

االحتجاجيــة الســلمية ســواء فــي قطــاع غــزة علــى يــد األجهــزة
األمنيــة التابعــة لحكومــة حمــاس ،أو فــي دول عربيــة أخــرى
كالــذي حصــل فــي العــراق ولبنــان خــال شــهر آب /أغســطس
الماضــي وشــهر أيلــول المنصــرم ،رغــم االختــاف فــي

وقــد وثــق التقريــر  57انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن
ومؤسســات اإلعــام فــي األردن ،وتعــرض لهــا  19إعالميـ ًـا،
وثــاث مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي  23حالــة ،منهــا
 19حالــة فرديــة ،و 4حــاالت جماعيــة.
وفــي اإلمــارات؛ وثقــت شــبكة «ســند»  6انتهــاكات علــى
الحريــات اإلعالميــة فــي اإلمــارات ،تعــرض لهــا إعالمــي
أردنــي ،و 4مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي  3حــاالت
فرديــة.
ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن
ووثــق التقريــر 40
ومؤسســات اإلعــام فــي مملكــة البحريــن ،وتعــرض لهــا
 19إعالميـ ًـا ،وثــاث مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي 17
حالــة ،منهــا  16حالــة فرديــة ،وحالــة واحــدة جماعيــة.
ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن
ووثــق التقريــر 302
ومؤسســات اإلعــام فــي تونــس ،وتعــرض لهــا 118
ً
إعالميــا ،و 6مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي  41حالــة،
منهــا  29حالــة فرديــة ،و 12حالــة جماعيــة.
ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن
ووثــق التقريــر 46
ومؤسســات اإلعــام فــي الجزائــر ،وتعــرض لهــا  16إعالميـ ًـا،
ومؤسســة إعالميــة واحــدة ،ووقعــت فــي  14حالــة ،منهــا 13
حالــة فرديــة ،وحالــة واحــدة جماعيــة.
ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن
ووثــق التقريــر 239
ومؤسســات اإلعــام فــي الســودان ،وتعــرض لهــا 39

البيئــات السياســية.

ً
إعالميــا ،و 49مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت فــي  49حالــة،

ومــن االتجاهــات التــي كشــفها التقريــر تعــرض اإلعالمييــن

منهــا  41حالــة فرديــة ،و 8حــاالت جماعيــة.

والصحفييــن العتــداءات وانتهــاكات أثنــاء إجــراء العمليــات

ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن
ووثــق التقريــر 84

االنتخابيــة المحليــة (البلديــة والبرلمانيــة) ،مــا يعــد ظاهــرة

ومؤسســات اإلعــام فــي ســوريا ،وتعــرض لهــا 57

تســتدعي المراقبــة والرصــد.

ً
إعالميــا ،و 5مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي  43حالــة،

ومــن التطــورات الهامــة علــى مســار االنتهــاكات فــي هــذا

منهــا  39حالــة فرديــة ،و 4حــاالت جماعيــة.

العــام هــو تزايــد عــدد حــاالت اختطــاف الصحفييــن واختفائهــم

لقــد وثــق التقريــر  30انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن

ً
قســريا عــام .2015

ومؤسســات اإلعــام فــي الســعودية ،وتعــرض لهــا 13

والحــظ التقريــر أن االنتهــاكات ارتفعــت معدالتهــا فــي اليمــن

ً
إعالميــا ،و 9مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي  16حالــة،

بســبب األحــداث األخيــرة ،وأيضـ ًـا هنــاك ارتفــاع ملحــوظ بعــدد
االنتهــاكات فــي مصــر والمغــرب منــذ بدايــة العــام ،2015
بالمقابــل انخفضــت بشــكل ملمــوس االنتهــاكات الواقعــة
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علــى اإلعالمييــن فــي كل مــن ســوريا وليبيــا.

منهــا  15حالــة فرديــة ،وحالــة واحــدة جماعيــة.
وقــد وثــق التقريــر  31انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن
ومؤسســات اإلعــام فــي الصومــال ،وتعــرض لهــا 19

الملخص التنفيذي :النتائج واالتجاهات العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات عام 2015
ً
إعالميــا ،و 7مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي  14حالــة

ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن
ووثــق التقريــر 164

جميعهــا فرديــة.

ومؤسســات اإلعــام فــي المغــرب ،وتعــرض لهــا  45إعالميـ ًـا،

ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن
ووثــق التقريــر 455

و 9مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي  52حالــة ،منهــا  47حالــة

ومؤسســات اإلعــام فــي العــراق ،وتعــرض لهــا  167إعالميـ ًـا،

فرديــة ،و 5حــاالت جماعيــة.

و 14مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت فــي  113حالــة ،منهــا 85

ووثــق  29انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن ومؤسســات

حالــة فرديــة ،و 28حالــة جماعيــة.

ً
إعالميــا،
اإلعــام فــي موريتانيــا ،وتعــرض لهــا 14

ووثــق التقريــر انتهاكيــن وقعــا علــى إعالمــي فــي حالــة فرديــة
تضمنــت التحقيــق األمنــي وحجــز الوثائــق الرســمية فــي

ومؤسســتان إعالميتــان ،ووقعــت فــي  17حالــة ،منهــا  16حالــة
فرديــة ،وحالــة واحــدة جماعيــة.

ســلطنة عمــان .وتضمــن االنتهــاكان اعتــداء علــى الحــق فــي

ـرا؛ وثــق التقريــر  318انتهـ ً
أخيـ ً
ـاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن

حريــة الــرأي والتعبيــر واالعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان

ومؤسســات اإلعــام فــي اليمــن ،وتعــرض لهــا  119إعالميـ ًـا،

الشــخصي .ويتحمــل مســؤولية هــذه الحالــة الدولــة.

و 58مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت فــي  128حالــة ،منهــا 113

وقــد وثــق التقريــر  1354انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن

حالــة فرديــة ،و 15حالــة جماعيــة.

الفلســطينيين ومؤسســاتهم اإلعالميــة فــي الضفــة الغربيــة
ً
إعالميــا ،و 20مؤسســة
وقطــاع غــزة ،وتعــرض لهــا 443
إعالميــة ،ووقعــت فــي  233حالــة ،منهــا  161حالــة فرديــة ،و72
حالــة جماعيــة.
ورغــم أنهــا مــن الــدول التــي يجــد فيهــا الراصــدون صعوبــة في
الوصــول إلــى معلومــات بخصــوص حريــة اإلعــام وحقــوق
اإلعالمييــن ،إال أن التقريــر وثــق  13انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى حريــة
اإلعالمييــن فــي قطــر ،وتعــرض لهــا  4إعالمييــن ،ووقعــت
فــي حالــة واحــدة مــن قبــل المكلفيــن بإنفــاذ القانــون.
ووثــق التقريــر انتهاكيــن فــي الكويــت وقعــا فــي حالــة فرديــة
علــى «شــركة دار الوطــن للصحافــة والطباعــة والنشــر» التــي
تصــدر عنهــا « صحيفــة الوطــن».
ووثــق  85انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن ومؤسســات
اإلعــام فــي لبنــان ،وتعــرض لهــا  34إعالميـ ًـا ،و 8مؤسســات
إعالميــة ،ووقعــت فــي  24حالــة ،منهــا  19حالــة فرديــة ،و5
حــاالت جماعيــة.
ووثــق  26انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن ومؤسســات
اإلعــام فــي ليبيــا ،وتعــرض لهــا  12إعالميـ ًـا ،و 3مؤسســات
إعالميــة ،ووقعــت فــي  8حــاالت ،منهــا  6حــاالت فرديــة،
وحالتــان جماعيتــان.
ووثــق التقريــر  484انتهـ ً
ـاكا صــدرت عــن الموظفيــن المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون فــي  141حالــة ،وبنســبة  %64.8مــن
االنتهــاكات الموثقــة فــي مصــر .فيمــا وثــق  165انتهـ ً
ـاكا وقعت
فــي  58حالــة وبنســبة  %22مــن االنتهــاكات الموثقــة صــدرت
عــن أشــخاص وجهــات مــن غيــر المكلفيــن بإنفــاذ القانــون،
بينمــا نتــج عــن االســتخدام المتعســف للســلطات القضائيــة
ً
انتهــاكا وقعــت فــي  59حالــة وبلغــت نســبتها  %13مــن
98
المجمــوع العــام لالنتهــاكات فــي مصــر.

45

46

01
الباب األول:

منهجية العمل وإعداد التقرير

منهجية العمل وإعداد التقرير

 .1الباب األول :منهجية العمل وإعداد التقرير
 .1.1مقدمة
 .1.1.1تأسســت شــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي
العالــم العربــي «ســند» علــى وقــع حــركات االحتجــاج والثــورات
الشــعبية التــي ســميت بـ»الربيــع العربــي» عــام  ،2012وقــد
انتهــزت الشــبكة فرصــة التحــوالت الديمقراطيــة التــي اجتاحــت
المنطقــة للتعــرف علــى واقــع الحريــات اإلعالميــة ومــا يطالهــا
مــن انتهــاكات ،بهــدف فهــم أســبابها واتجاهاتهــا ،خاصــة بعــد
المطالبــات المســتمرة بالحريــة وحقــوق اإلنســان.
 .1.1.2وقــد انطلقــت فكــرة «ســند» بمبــادرة دعــا إليها ملتقى
المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام الــذي قــام بتنظيمــه مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن فــي األردن فــي ديســمبر مــن العــام .2011
ومــن بيــن أهــم األهــداف التــي تســعى الشــبكة إلــى تحقيقهــا
رصــد وتوثيــق انتهــاكات حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي
ً
ً
عالميــا
ووفقــا لألصــول المتبعــة
بصــورة منهجيــة وعلميــة،
فــي مجــال الرصــد والتقصــي والتوثيــق .وقــد أنشــأت شــبكة
ً
برنامجــا لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى
«ســند»
اإلعــام فــي العالــم العربــي أطلــق عليــه اســم «عيــن».
 .1.1.3أمــا األســباب الدافعــة لشــبكة «ســند» إلنشــاء برنامــج
«عيــن» والقيــام بعمليــة رصــد انتهــاكات الحريــات اإلعالميــة
وتوثيقهــا فــي العالــم العربــي فتتمثــل فــي :التحقــق مــن
مــدى احتــرام البلــدان العربيــة للمعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا
فــي مجــال الحريــات اإلعالميــة وحقــوق اإلنســان ذات الصلــة،
تعبئــة الــرأي العــام العربــي والعالمــي ضــد الممارســات
المنطويــة علــى انتهــاكات لهــذه الحريــات والحقــوق ،فهــم
أنمــاط االنتهــاك الســائدة فــي المنطقــة العربيــة وأســبابها،
تقديــم أدلــة وأســس صالحــة لمالحقــة مرتكبــي االنتهــاكات
الجســيمة بحــق اإلعالمييــن ولمنــع الجنــاة مــن اإلفــات مــن
العقــاب ،تحفيــز اإلعالمييــن علــى توثيــق مــا يتعرضــون لــه مــن
مشــكالت وانتهــاكات ورفــع وعيهــم بأهميــة الحريــات والحقــوق
اإلنســانية واإلعالميــة لهــم لتمكينهــم مــن القيــام بعملهــم
بســهولة ويســر ونشــر فكــرة الرصــد والتوثيــق العلمــي
والمنهجــي النتهــاكات الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي.
 .1.1.4وتصــدر «ســند» تقريرهــا الرابــع حــول حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي العالــم العربــي للعــام 2015؛ حيــث أصبــح
الحديــث عــن مقتــل اإلعالمييــن فــي مناطــق النــزاع أمـ ً
ـرا ليــس
ً
مســتغربا ،وكان األســوأ فــي هــذا العــام تعمــد مــا يعــرف
بتنظيــم «داعــش» بخطــف اإلعالمييــن وقتلهــم بــدم بــارد،
كمــا تعمــدت «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن علــى خطــف
ً
قســرا بهــدف «إخفــاء الحقيقــة» ،لــذا
اإلعالمييــن وإخفائهــم
توجهــت الشــبكة فــي تقريرهــا الســنوي هــذا العــام بالتركيــز
علــى دراســة الجهــات المنتهكــة ،وحتــى تتخــذ أقصــى درجــات
الحيــاد ،اعتمــدت فــي منهجيــة تقريرهــا علــى القانــون الدولــي،

وركــزت علــى الحقــوق اإلنســانية لإلعالمييــن ،والتــي
تعرضــت العتــداءات مباشــرة وممنهجــة وواســعة النطــاق،
إلــى جانــب تركيزهــا علــى مســألة «اإلفــات مــن العقــاب»،
وذلــك ألن جميــع الجهــات المنتهكــة لــم يســبق وأن لوحقــت
أو عوقبــت علــى اعتداءاتهــا تجــاه اإلعالمييــن وحقوقهــم
اإلنســانية ،كمــا لــم يثبــت للشــبكة أن األضــرار التــي تعرض
لهــا الضحايــا مــن اإلعالمييــن قــد جبــرت أو تــم إنصافهــم
بعدالــة.

 .1.2منهجية العمل وإعداد التقرير
 .1.2.1اعتمــد الباحــث فــي إعــداده للتقريــر علــى المنهــج
االســتقصائي والتحليلــي ،باســتخدام أدوات الرصــد
والمالحظــة العلميــة وتحليــل المضمــون ،وذلــك لمالءمتــه
وطبيعــة موضوعــه.
ــدت شــبكة «ســند» فــي هــذا التقريــر إلــى
وع َم َ
َ .1.2.2
التركيــز علــى االنتهــاكات الماســة بحقــوق اإلعالمييــن
اإلنســانية ،واســتخدم الباحــث فــي ســبيل تحقيــق ذلــك
اإلجــراءات التعاقديــة المتبعــة فــي األمــم المتحــدة،
والتثبــت مــن مــدى احتــرام الدولــة وتطبيقهــا لالتفاقيــات
والمعاهــدات الدوليــة.
 .1.2.3وتوفــر االتفاقيــات الدوليــة ضمانــات لعدم تعرض
الصحافييــن لالســاءة أو المعاملــة القاســية أو الال إنســانية
خــال أداء عملهــم ،أو بســبب أداء عملهــم ،وتمنــع التمييــز
ضدهــم لنفــس األســباب ،كمــا توفــر ُمرشـ ً
ـدا للصحافييــن
والمؤسســات الصحافيــة فــي االلتــزام بحظــر نشــر األفــكار
القائمــة علــى التفــوق العنصــري أو التــي تبــث الكراهيــة
العنصريــة؛ باإلضافــة الــى حمايــة حريــة التعبيــر وصيانتهــا،
وضمــان حقهــم فــي العمــل والتنظيــم.
 .1.2.4والتــزم الباحــث فــي تحليلــه للحــاالت المرصــودة
علــى الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،بنــود ومــواد
أربــع اتفاقيــات دوليــة ،وهــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب،
واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء
القســري ،إضافــة إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
 .1.2.5وراجــع مــا أمكــن مــن مالحظــات وتعليقــات
وتوصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق
اإلنســان التــي مــرت بهــا دول العالــم العربــي ،إضافــة إلــى
مالحظــات وتعليقــات وتوصيــات الهيئــات القائمــة علــى
تنفيــذ المعاهــدات الدوليــة األساســية لحقــوق اإلنســان
وأخــذ منهــا :لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ( ،)CESCRلجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري
( ،)CERDلجنــة مناهضــة التعذيــب ( )CATواللجنــة المعنيــة
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ً
علمــا بــأن بعــض الــدول
باالختفــاء القســري ( .)CEDوذلــك
العربيــة قــد وقعــت و /أو صادقــت علــى بعــض االتفاقيــات
الدوليــة ولــم توقــع علــى بعضهــا اآلخــر.
 .1.2.6كمــا لــم يغفــل الباحــث بمراجعــة مواقــف المنظمــات
الدوليــة األعضــاء فــي األمــم المتحــدة كمنظمــة مراقبــة حقــوق
اإلنســان  ،HRWومنظمــة العفــو الدوليــة  .Amnestyفيمــا
راجــع مؤشــر حريــة الصحافــة الســنوي لمنظمــة مراســلون بــا
حــدود  .RSFإضافــة إلــى مراجعــة مواقــف المفــوض الســامي
لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة بشــأن االعتــداءات علــى
حريــة اإلعــام.
 .1.2.7وي قراءتــه لالنتهــاكات الجســيمة وجرائــم القتــل
واالختطــاف فــي مناطــق النــزاع المســلح التــي شــهدتها كل
مــن العــراق وســوريا وليبيــا واليمــن والصومــال ،وكان أبرزهــا
جرائــم تنظيــم «داعــش» و»جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن إلــى
جانــب تنظيمــات مســلحة أخــرى تواجــدت فــي تلــك الــدول،
وجــد الباحــث نفســه أمــام مراجعــة جملــة مــن البنــود والمــواد
الــواردة فــي اتفاقيــات وأنظمــة دوليــة منهــا قوانيــن الحــرب
وقانــون حقــوق اإلنســان؛ وتمثلــت بالتالــي:
 .1.2.7.1معاهــدات جنيــف األربــع ،والبروتوكوليــن الخاصيــن
بالمعاهــدات.
 .1.2.7.2القانون الدولي اإلنساني.
 .1.2.7.3اتفاقية مناهضة التعذيب.
 .1.2.7.4ميثــاق مونتيفيــدو عــام  1933الــذي حــدد أربــع
مواصفــات يمكــن االســتناد إليهــا لترســيخ مكانــة الدولــة.
 .1.2.7.5نظام محكمة نورنبيرغ العسكرية الدولية وميثاقها.
 .1.2.7.6قــرار مجلــس األمــن رقــم  2222الــذي أكــد علــى
حمايــة الصحفييــن باعتبارهــم مدنييــن وألــزم الــدول بتأميــن
حمايتهــم.
 .1.2.7.7النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى
اختصاصهــا فــي النظــر بجرائــم الحــرب.
 .1.2.7.8اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم
المرتكبــة ضــد اإلنســانية.
 .1.2.7.9اتفاقيــة عــام  1948بشــأن منــع جريمــة اإلبــادة
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا.
 .1.2.7.10االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن
االختفــاء القســري.
 .1.2.7.11مفهــوم «االنتهــاكات الجســيمة» فــي المحكمتين
الدوليتيــن الخاصتيــن بيوغوســافيا الســابقة ورواندا.
 .1.2.7.12نظام روما المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية.
 .1.2.7.13القانون الدولي العرفي.
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 .1.2.8وينبغــي القــول بــأن برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات
الواقعــة علــى اإلعالمييــن «عيــن» التابــع للشــبكة ،قــد
اكتســب المزيــد مــن الخبــرات مــن خــال تجربتــه اإلقليميــة
خــال الســنوات األربعــة الماضيــة فــي رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات ،وذلــك مــن خــال نشــاطها فــي إعــداد التقريــر
الســنوي حــول حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي
والــذي تنفــذه شــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي
العالــم العربــي «ســند» التــي يتولــى إدارتهــا مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن.
 .1.2.9وتمكنــت الشــبكة مــن خــال تعزيزهــا للجانــب
الحقوقــي فــي عمليــة رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة
علــى حريــة اإلعــام ،مــن الحصــول علــى بعــض المكتســبات،
أهمهــا أن مراقبــة االنتهــاكات ومتابعــة ما ينتــج عنها باعتبارها
ً
خرقــا لطيــف واســع مــن الحقــوق اإلنســانية التــي
تشــكل
يتعــرض لهــا اإلعالميــون بمناســبة عملهــم اإلعالمــي ،أمـ ً
ـرا
يســهم فــي الحــد مــن وقــوع هــذه االنتهــاكات ولــو نسـ ً
ـبيا،
كمــا يفضــي إلــى الحــد مــن تكــرار االنتهــاكات الجســيمة.
 .1.2.10وخالل العامين الماضيين  2014و ،2015استمرت
الشــبكة فــي إصــدار تقاريــر رصديــة شــهرية وفصليــة حــول
واقــع االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون ،إضافــة
إلــى إصــدار المواقــف ذات الطابــع الحقوقــي ،وذلــك بهــدف
الوصــول بشــكل أمثــل إلــى الصحفييــن واإلعالمييــن لحثهــم
علــى اإلفصــاح عــن االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا.
 .1.2.11وظل الســعي وراء تطوير التقارير الدورية ـ ســواء
الشــهرية أو الســنوية ـ هــو أحــد األهــداف الرئيســة لبرنامــج
«عيــن» ،وذلــك مــن ضمــن األهــداف األخــرى للحــد مــن وقوع
انتهــاكات حريــة اإلعــام وتكرارهــا.
 .1.2.12ونجحــت الشــبكة فــي إيصــال المعلومــات
واســتقبالها عندما وضعت خطتها لنشــر تقاريرها ومواقفها
حيــال االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون بشــكل
أوســع باســتخدام بوابــات وســائل التواصــل االجتماعــي،
وذلــك إلبقــاء التمــاس المباشــر مــع الصحفييــن وحثهــم علــى
اإلفصــاح ومتابعــة مشــكالتهم.
 .1.2.13وتابعــت الشــبكة مــن خــال تقاريرهــا الرصديــة
مــا يصــدر مــن إجــراءات مــن الســلطات الثــاث بشــكل عــام،
التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة ،ورصــد التعليقــات ذات
الصلــة بالتزامــات الــدول الدوليــة فــي ملــف حريــة الصحافــة
واإلعــام ،والتــي قــد تصدرهــا منظمــات إقليميــة ودوليــة،
ً
وأيضــا تقاريــر المؤسســات الوطنيــة والمتعلقــة برصــد
ومتابعــة اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الحكومــة لتنفيــذ
توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل ،والجهــود التــي
بذلتهــا دول العالــم العربــي للوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة.
 .1.2.14وتبــرز أهميــة هــذا التقريــر مــن أهميــة موضوعــه
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فــي أنــه  -وفــي حــدود علــم شــبكة «ســند» – ال توجــد تقاريــر
تحليليــة معاصــرة لواقــع الحريــات اإلعالمية فــي العالم العربي
تبحــث فــي تفاصيــل الحقــوق المعتــدى عليهــا والتــي يتعــرض
لهــا اإلعالميــون العــرب .وبمــا أنــه ال توجــد تقاريــر متكاملــة عــن
هــذا الواقــع ،يأتــي هــذا التقريــر ليبــرز واقــع حريــة الصحافــة
بجوانبــه المختلفــة بمــا فيهــا مــن تحديــات ومشــكالت.
 .1.2.15وكمــا تشــير منهجيــة رصــد وتوثيــق االنتهــاكات
المتبعــة فــي هــذا التقريــر ،فــإن جميــع الحــاالت الموثقــة
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.
 .1.2.16ومــن 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 أكثــر مــن انتهــاك كمــا
يتضمــن أكثــر مــن اعتــداء علــى الحقــوق كاالعتــداء علــى حــق
الحصــول علــى المعلومــات بمنــع التغطيــة ،واالعتــداء علــى
الحــق فــي الحريــة والســامة الشــخصية بحجــز الحريــة إضافــة
إلــى االعتــداء علــى الحــق فــي ســامة الجســد كالتعــرض
لالعتــداء الجســدي.
 .1.2.17ويعمــل الراصــدون فــي برنامــج رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام «عيــن» التابــع لشــبكة
«ســند» علــى متابعــة ورصد وجمــع المعلومات عن االنتهاكات
التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون واإلعالميــون ،ويســتخدمون
فــي ســبيل ذلــك مــا أمكــن مــن الســبل والوســائل المتاحــة
للوصــول إلــى المعلومــات التــي يريدونهــا ،بهــدف التثبــت
مــن وقوعهــا وتصنيفهــا علــى أســس حقوقيــة صحيحــة.
 .1.2.18وتؤمــن «ســند» بــأن رصــد وتوثيــق االنتهــاكات
عمليــة يوميــة مســتمرة ال تتوقــف عنــد وقــت معيــن ،وتحتــاج
ً
ـتعدادا ألي مســتجدات
إلــى تطويــر دائــم ومســتمر وذلــك اسـ
قــد تطــرأ علــى واقــع الحريــات اإلعالميــة وحقــوق اإلعالمييــن
والمشــهد اإلعالمــي بشــكل عــام.
 .1.2.19التصنيــف الحقوقــي الــذي اعتمــده التقريــر جــاء بعــد
اختبــار واجتهــاد طويــل امتــد لمــدة خمــس ســنوات ،وبنــاء علــى
معاييــر القانــون الدولــي اإلنســاني ،وقــد اســتقر علــى ()47
ـكال مــن أنــواع وأشــكال االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا
نوعـ ًـا وشـ ً
الصحفيــون ومؤسســات اإلعــام بســبب عملهــم اإلعالمــي.
 .1.2.20ويهتــم التقريــر بدراســة الجهــات المنتهكــة ،وقــام
الباحــث بفــرز أنــواع االنتهــاكات التــي تقــدم عليهــا تلــك الجهــات

وترتكبهــا.
 .1.2.21واســتندت 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.
 .1.2.22وإلــى 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.
 .1.2.23ولــم تســجل التقاريــر الصــادرة عــن شــبكة
«ســند» منــذ أربعــة 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.
 .1.2.24وفيمــا يأتــي عــرض لمنهجيــة العمل التي طبقها
برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة
اإلعــام فــي األردن «عيــن» فــي عــام  2015فــي مجــال
رصــد االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام واإلعالمييــن،
مــع اإلشــارة إلــى اإلطــار المرجعــي القانونــي والحقوقــي
الناظــم لهــذه العمليــة ومــا اعتراها مــن صعوبات وتحديات:
 .1.2.24.1الحقوق والحريات المشمولة بالرصد:
 .1.2.24.1.1ال 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.
 .1.2.24.1.2وبمعنــى آخــر ،فــإن الحقــوق والحريــات
المســتهدفة بالرصــد والتوثيــق مــن جانــب المركــز فــي
إطــار برنامــج «عيــن» هــي التــي يجــري االعتــداء عليهــا
بمناســبة ممارســة اإلعالمييــن لعملهــم وأنشــطتهم .وقــد
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منهجية العمل وإعداد التقرير
عمــل البرنامــج فــي العــام  2015كمــا فــي األعــوام الســابقة
علــى دراســة وتحليــل األســباب غيــر المباشــرة لالنتهــاكات،
ولــم يقتصــر العمــل علــى األســباب المباشــرة مــن قبيــل
االســتقطاب السياســي واأليديولوجــي علــى ممارســة
الحريــات اإلعالميــة.

مســائل تتعلــق بالشــؤون العامــة والشــؤون السياســية بيــن
أمرا أساسـ ً
ً
ـيا.
المواطنيــن والمرشــحين والممثليــن المنتخبيــن
وينطــوي ذلــك علــى وجــود صحافــة حــرة ووســائط إعــام
أخــرى قــادرة علــى التعليــق علــى المســائل العامــة بــدون
رقابــة أو قيــد وعلــى إعــام الــرأي العــام .ويتمتــع الجمهــور
أيضـ ًـا بحــق مقابــل فــي تلقــي مــا تنتجــه وســائط اإلعــام».

التــي تقــع علــى الحقــوق والحريــات اإلعالميــة بشــكل عــام ،إال
أنــه فــي العــام  2015رصــدت ووثقــت الحقــوق اإلنســانية
اآلتيــة:

 .1.2.24.2.1.2وتنــص المــادة  19مــن العهــد الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى مــا يلــي .1 :لــكل إنســان
حــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة .2 .لــكل إنســان حــق
فــي حريــة التعبيــر .ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس
مختلــف ضــروب المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى
آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ،ســواء علــى شــكل مكتــوب أو
مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.

 .1.2.24.1.3وتهــدف «ســند» إلــى رصــد وتوثيق االنتهاكات

 .1.2.24.1.3.1الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية
أو المهينــة.
 .1.2.24.1.3.2الحق في الحرية واألمان الشخصي.
 .1.2.24.1.3.3الحق في المحاكمة العادلة.
 .1.2.24.1.3.4الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم.
 .1.2.24.1.3.5حق الحصول على المعلومات.
 .1.2.24.1.3.6الحق في التملك.
 .1.2.24.1.3.7الحق في معاملة غير تمييزية.
 .1.2.24.1.3.8الحق في حرية التنقل والسفر واإلقامة.
 .1.2.24.1.3.9الحق في الحياة.
 .1.2.24.1.3.10الحق في الخصوصية.
 .1.2.24.2اإلطار الحقوقي في تحليل االنتهاكات:
 .1.2.24.2.1وبعــد التدقيــق فــي عمليــات الرصــد تبحــث
الشــبكة فــي الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا حســب
االتفاقيــات الدوليــة؛ واعتمــد الباحــث فــي تحليــل الحــاالت
الموثقــة بشــكل أساســي وبالدرجــة األولــى؛ علــى:
 .1.2.24.2.1.1توفــر المــادة  19مــن العهــد الدولــي الخــاص
ً
ً
ً
دوليــا لحمايــة
قانونيــا
إطــارا
بالحقــوق المدنيــة والسياســية
الحــق فــي حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة .كمــا ويوفــر التعليــق
العــام ( 34علــى المــادة  19مــن العهــد) والصــادر عــن اللجنــة
ً
إطــارا لفهــم الــدور الــذي تلعبــه
المعنيــة بحقــوق اإلنســان،
الصحافــة فــي ضمــان حريــة التعبيــر ،وتنــص الفقــرة  13مــن
التعليــق علــى« :ال غنــى ألي مجتمــع عــن الصحافــة أو غيرهــا
مــن وســائط اإلعــام التــي تكــون حــرة وغيــر خاضعــة للرقابــة
وتعمــل بــدون عراقيــل وذلــك لضمــان حريــة الرأي وحريــة التعبير
والتمتــع بالحقــوق األخــرى المنصــوص عليهــا فــي العهــد.
وتشــكل الصحافــة أو وســائط اإلعــام األخــرى حجــر الزاويــة
لمجتمــع تســوده الديمقراطيــة .وينــص العهــد علــى الحــق الــذي
يجيــز لوســائط اإلعــام تلقــي معلومــات تســتند إليهــا فــي
أداء مهامهــا .ويعتبــر تبــادل المعلومــات واآلراء بحريــة حــول
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 .1.2.24.2.1.3ومــن المؤكــد االســتناد للمــادة  19مــن
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والتــي نصــت« :لــكل
شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر ،ويشــمل هــذا
الحــق حريتــه فــي اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة ،وفــي التمــاس
األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى اآلخريــن ،بأيــة وســيلة
ودونمــا اعتبــار للحــدود».
 .1.2.24.2.2ويعــد الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر مــن
الحقــوق األساســية المالزمــة لعمــل اإلعالمييــن ،فليــس
باإلمــكان تصــور أن يتمكــن اإلعالميــون مــن مباشــرة أعمالهم
وأنشــطتهم علــى النحــو المطلــوب إذا لــم يكفــل حقهــم فــي
حريــة الــرأي والتعبيــر ويعنــي الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
فــي ســياق العمــل اإلعالمــي حريــة المشــتغلين فــي قطــاع
اإلعــام بشــتى أشــكاله ووســائله باإلفصــاح عــن آرائهــم ومــا
يتوافــر لهــم مــن معلومــات بحريــة ودون أن تترتــب عليهم أية
تبعــات مــن جــراء ذلــك .كمــا أنــه يشــمل حقهــم فــي التمــاس
ســائر ضــروب المعلومــات ونقلهــا ،وتداولهــا وإشــاعتها
بحريــة وانســيابية .ويحمــي الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
المعلومــات المتوافــرة لــدى اإلعالمييــن ،ومصادرهــا وســائر
وســائل التعبيــر عنهــا.
 .1.2.24.2.3ويشــمل االعتــداء علــى حريــة الــرأي والتعبيــر
ـكاال أخــرى مــن االنتهــاكات ،ومنهــا وبشــكل الفــت ـ وعلى
أشـ ً
ســبيل المثــال ال الحصــر ـ التوقيــف وحجــز الحريــة واالعتقــال
والحبــس التعســفي والتحريــض والتعذيــب والمعاملــة
المهينــة ،حيــث يتعــرض اإلعالميــون لمثــل هــذه االنتهــاكات
علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي .وفــي هــذا الســياق ال بــد
مــن التذكيــر بالقــول بــأن:
 .1.2.24.2.3.1االحتجــاز التعســفي :ويقــع عندمــا يقــوم
موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر يعمــل بصفــة رســمية
أو بتحريــض رســمي منــه أو برضــاه أو موافقتــه ،بحرمــان
شــخص ،بــدون ســبب مشــروع ،مــن حريتــه عــن طريــق
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احتجــازه فــي ســجن أو فــي أي مرفــق احتجــاز آخــر أو وضعــه
تحــت اإلقامــة الجبريــة .ومــن المعــروف أن المــادة ( )9مــن
العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تحظــر التوقيــف
التعســفي.

العــام) ألغــراض جمــع األدلــة والتحقيــق فــي جريمــة مــا.
وهــو مشــروط فــي القانــون األردنــي بــأن ال يزيــد عــن
( )24ســاعة ،ويجــب أن يدعــو إليــه أســاس معقــول وينــص
القانــون عليــه.

 .1.2.24.2.3.1.1والتوقيــف التعســفي أو الحرمــان مــن
الحريــة ال يجــوز أن يقتصــر فقــط إن تــم خــارج مظلــة القانــون،
ولكــن يجــب أن يتــم التدقيــق فــي القانــون ذاتــه ،ليســأل إن كان
هــذا القانــون ال يخــرج عــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان
ً
تعســفيا ،وفــي هــذا الســياق؛ يجــب أن تفســر مــواد
وليــس
ً
تفســيرا أوســع للتدقيــق إن
القانــون التــي تبيــح التوقيــف
كانــت معقولــة ومتناســبة وليســت ظالمــة.

 .1.2.24.2.3.1.8أمــا «التوقيــف»؛ فيعنــي احتجــاز
إنســان وتقييــد حويتــه مــن قبــل المدعي العــام أو المحكمة
فــي إطــار االشــتباه بارتــكاب هــذا الشــخص جريمــة مــا ،أو
فــي إطــار محاكمتــه عــن جــرم أســند إليــه ارتكابــه .وفــي
ً
مشــروطا بشــروط
األحــوال جميعهــا ،يكــون التوقيــف
أهمهــا :أن يكــون منصوصـ ًـا عليــه فــي القانــون ،وأن يتــم
وفقـ ًـا لــه ،وأن يكــون ضروريـ ًـا ومتناسـ ً
ـبا مــع الغايــة التــي
شــرع مــن أجلهــا وأن يخضــع قــرار التوقيــف إلــى إمكانيــة
الطعــن قضائيـ ًـا به.أمــا الحبــس ،فيعنــي تقييــد حريــة فــرد
مــا أو حرمانــه منــه بمقتضــى عقوبــة صــادرة بحقــه بقــرار
قضائــي قطعــي.

 .1.2.24.2.3.1.2ويجــب التذكيــر بــأن الفريــق العامــل فــي
حــاالت الحرمــان التعســفي اعتبــر أن «الحرمــان مــن الحريــة»
يعــد تعسـ ً
ـفيا إذا كان ناجمـ ًـا عــن ممارســة الحقــوق أو الحريــات
التــي تضمنتهــا المــواد ( )21 ،20 ،19 ،18 ،14 ،13 ،7مــن
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان.
 .1.2.24.2.3.1.3وهــو ذات التوجــه والقــرار الــذي اعتمــده
الفريــق العامــل فــي دورتــه  65وفــي مداولتــه رقــم  9بشــأن
تعريــف ونطــاق الحرمــان التعســفي ،إذ طالــب بفحــص شــامل
ً
إنســانا مــن حريتــه ومــدى
لمــدى شــرعية أي تدبيــر يحــرم
معقوليــة ذلــك وتناســبه وضرورتــه.
 .1.2.24.2.3.1.4وبالتطبيــق علــى هــذه القواعــد الدوليــة
فــإن كل حــاالت التوقيــف للصحفييــن متعلقــة وناجمــة عــن
ممارســة الحقــوق وعلــى رأســها حريــة التعبيــر المضمونــة فــي
المــادة ( ،)19وجــاءت مــواد القانــون لتزهــق الحــق وتضــع قيـ ً
ـودا
عليــه ،وســمحت بالتوقيــف والحرمــان مــن الحريــة ،وهــي تدابيــر
ال تتســم بالمعقوليــة والضــرورة.
 .1.2.24.2.3.1.5ويعتبــر توقيــف اإلعالمييــن قبــل صــدور
أحــكام قضائيــة قطعيــة بحقهــم عقوبــة مســبقة فــي قضايــا
اإلعــام ،وفيهــا انتهــاك للمعاييــر الدوليــة لحريــة اإلعــام،
فقضايــا اإلعــام ال يجــوز النظــر والتعامــل معهــا بأنهــا قضايــا
جزائيــة ،بــل قضايــا مدنيــة ال تســتوجب التوقيــف والحبــس.
 .1.2.24.2.3.1.6وتكفــل االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق
اإلنســان حــق كل إنســان بالحريــة الشــخصية واألمــان ،ويعــد
هــذا الحــق مــن الحقــوق األساســية التــي ال يجــوز حرمــان
اإلنســان منــه إال لســبب قانونــي أو بشــكل غيــر تعســفي.
وقــد يتخــذ الحرمــان مــن الحريــة أكثــر مــن شــكل أو صــورة ،فقــد
يكــون :قبضـ ًـا ،أو توقيفـ ًـا ،أو حبسـ ًـا ،وقــد يكــون حجـ ً
ـرا للحريــة
دون أن يتوافــر لــه أي وصــف مــن األوصــاف المذكــورة.
 .1.2.24.2.3.1.7ويقصــد بـ»القبــض» حرمــان اإلنســان مــن
حريتــه الشــخصية وتقييدهــا ألغــراض االســتدالل والتحقيــق.
ويتــم القبــض فــي العــادة فــي إطــار االشــتباه بارتــكاب
فعــل جنائــي ،ويتــم مــن قبــل رجــال الضابطــة العدليــة (األمــن

 .1.2.24.2.3.1.9ويعــد «الحرمــان مــن الحريــة» إجــراء
ً
اســتثنائيا ،ويجــب أن ال يتــم اللجــوء إليــه إال فــي أضيــق
الحــدود ،وعلــى أســاس شــروط ومعاييــر شــديدة الدقــة
ً
ً
وافيــا .وأي تقييــد للحريــة الشــخصية أو
تحديــدا
ومحــددة
احتجــاز للشــخص فــي غيــر هــذه الحــاالت ،باإلضافــة إلــى
حــاالت الحجــر الصحــي أو الحرمــان مــن الحريــة بســبب
مــرض نفســي أو عصبــي ال بــد أن يتوافــر فيهــا الشــروط
المذكــورة ،يعــد وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان
ً
حرمانــا غيــر مشــروع مــن الحريــة.
 .1.2.24.2.3.1.10وأمــا «الحرمــان غيــر القانونــي مــن
الحريــة» فهــو تقييــد الحريــة لســبب ليــس منصوصـ ًـا عليــه
فــي القانــون .أمــا الحرمــان التعســفي مــن الحريــة فهــو
تقييــد الحريــة عنــد عــدم توافــر أي شــرط مــن شــرطي
الضــرورة والتناســب .وفــي كلتــا هاتيــن الحالتيــن ،يعــد
ً
محظــورا بموجــب قانــون
حرمــان الشــخص مــن حريتــه
حقــوق اإلنســان الدولــي.
 .1.2.24.2.3.1.11وينبغــي التأكيــد علــى أن حرمــان
اإلعالمــي مــن حريتــه بســبب يتعلــق بممارســته لعملــه
خاصــة عندمــا يصــدر قــرار التوقيــف عــن جهــة غيــر جهــة
االختصــاص ،فحتــى يكــون التوقيــف ســليما ومرتبــا آلثــاره
يجــب أن تتوافــر فيــه بعــض الشــروط ،ومــن أهمهــا أن
يصــدر األمــر بالتوقيــف مــن الجهــة القضائيــة المختصــة
وعليــه فــا يصــدر األمــر بالتوقيــف إال مــن جهــة قضائيــة
ذات اختصــاص تملــك واليــة القضــاء كالنيابــة العامــة
والمحكمــة المختصــة ،أمــا بالنســبة لرجــال الضابطــة العدلية
فــا يجــوز لهــم إصــدار مذكــرات توقيــف .ويشــترط لألمــر
بالتوقيــف القضائــي باعتبــاره إجــراء تحقيــق ،وقــوع جريمــة
وتوافــر الدالئــل الكافيــة ضــد المشــتكى عليــه علــى أن
تكــون مــدة التوقيــف محــددة تحديــدا دقيقــا.
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 .1.2.24.2.3.1.12وطبقــا للمــادة  3مــن اإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان فــإن «لــكل فــرد حــق فــي الحيــاة والحريــة
وفــى األمــان علــى شــخصه» .كمــا تنــص المــادة  9مــن
اإلعــان العالمــي علــى أنــه «ال يجــوز اعتقــال أي إنســان أو
حجــزه أو نفيــه تعســفا».
 .1.2.24.2.3.1.13وتكفــل المــادة  )1( 9مــن العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية «لــكل فــرد حــق فــي
الحريــة وفــى األمــان علــى شــخصه .وال يجــوز توقيــف أحــد أو
اعتقالــه تعســفا .وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب
ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراء المقــرر فيــه».
 .1.2.24.2.3.1.14وأشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق
اإلنســان فــي األمــم المتحــدة إلــى أن «الفقــرة  1تنطبــق علــى
جميــع حــاالت الحرمــان مــن الحريــة ،ســواء كانــت فــي قضايــا
جنائيــة أم فــي قضايــا أخــرى ،مثــل المــرض العقلــي والتشــرد
وإدمــان المخــدرات واألغــراض التربويــة والســيطرة علــى
الهجــرة ،إلــخ».
 .1.2.24.2.3.1.15ويعتبــر االحتجــاز التعســفي أو حجــز
الحريــة مــن انتهــاكات حــق الفــرد فــي الحريــة واألمــن علــى
شــخصه ،حيــث يقــع انتهــاك الحــق فــي الحريــة عندمــا يقــوم
موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر يعمــل بصفــة رســمية
أو بتحريــض رســمي منــه أو برضــاه أو موافقتــه ،بحرمــان
شــخص ،بــدون ســبب مشــروع ،مــن حريتــه عــن طريــق احتجــازه
فــي ســجن أو فــي أي مرفــق احتجــاز آخــر أو وضعــه تحــت
اإلقامــة الجبريــة.
 .1.2.24.2.3.1.16وأول مــا تتضمنــه المــادة  9مــن العهــد
الخــاص بالحقــوق المدنيــة واالقتصاديــة هــو متطلــب قانونيــة
التوقيــف واالحتجــاز .وال ُيســمح بالحرمــان مــن الحريــة إال عندمــا
يتــم ألســباب وطبقــا إلجــراءات يقررهــا القانــون .ويقــع انتهــاك
لمبــدأ القانونيــة إذا تعــرض شــخص للتوقيــف أو االحتجــاز
ألســباب غيــر مقــررة تقريــرا واضحــا فــي القانــون أو تتنافــى
مــع هــذا القانــون.
 .1.2.24.2.3.1.17وثانــي مــا تحظــره المــادة  9مــن
العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية هــو التوقيــف
التعســفي ،ويتجــاوز مفهــوم «التعســف» مفهــوم القانونيــة.
 .1.2.24.2.3.1.18وينــص حظــر التعســف علــى قيــد
إضافــي علــى إمكانيــة حرمــان شــخص مــن حريتــه .وال يكفــي
أن يكــون الحرمــان مــن الحريــة منصوصــا عليــه فــي القانــون،
كمــا يجــب أال يكــون القانــون نفســه تعســفيا ويجــب أال يتــم
إنفــاذ القانــون تعســفا.
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 .1.2.24.2.3.1.19و»التعســف» يزيــد عــن كونــه مجــرد
مخالفــة القانــون أو مــا هــو قانونــي .ويجــب تفســيره تفســيرا
أوســع ليشــمل عناصــر الظلــم وعــدم المعقوليــة وعــدم
التناســبية .ولذلــك فــإن حــاالت الحرمــان مــن الحريــة التــي

ينــص عليهــا القانــون يجــب أال تكــون غيــر تناســبية أو غيــر
عادلــة أو غيــر متنبــأ بهــا ،ويجــب أال تكــون الطريقــة المحــددة
التــي يقــع بهــا التوقيــف تمييزيــة ،ويجــب أن تكــون مالئمــة
بالنظــر إلــى ظــروف الحالــة.
 .1.2.24.2.3.1.20وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن أن
يفضــي انتهــاك حقــوق األشــخاص الموقوفيــن المشــار
إليــه فــي المــادة  9مــن العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية أو مجموعــة مــن االنتهــاكات لتلــك الحقــوق ،إلى
االحتجــاز التعســفي .ومثــال ذلــك أن اللجنــة المعنيــة بحقــوق
اإلنســان قــد قــررت أن األشــخاص الذيــن تــم توقيفهــم بدون
أمــر توقيــف ولــم يتــم إبالغهــم بأســباب التوقيــف كانــوا
محتجزيــن احتجــازا تعســفيا.
 .1.2.24.2.3.1.21وال يجــوز احتجــاز األشــخاص
المحتجزيــن إال فــي أماكــن احتجــاز معتــرف بهــا رســميا وأن
تتلقــى أســرهم معلومــات كافيــة عنهــم وعــن ظروفهــم.
 .1.2.24.2.3.1.22وتتولــى ســلطة قضائيــة أو ســلطة
مناظــرة لهــا اتخــاذ القــرارات بشــأن مــدة وقانونيــة االحتجــاز.
ولــكل محتجــز الحــق فــي المثــول أمــام ســلطة قضائيــة وفــي
اســتعراض قانونيــة احتجــازه.
 .1.2.24.2.3.1.23وأمــا «االختفــاء القســري» فهــو
االختطــاف أو أي حرمــان مــن الحريــة ً
أيــا كان نوعــه ألســباب
سياســية يتبعــه رفــض االعتــراف بالحرمــان مــن الحريــة أو
إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان تواجــده ،ممــا
يجعلــه خــارج حمايــة القانــون .ويشــجع انعــدام اآلليــات الخاصة
التــي مــن شــأنها حمايــة الضحايــا إفــات مرتكبــي هــذا النــوع
مــن األفعــال مــن العقــاب .وفــي الوقــت الــذي تؤطــر فيــه
اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة االختفاء القســري
فــي وقــت الحــرب فــإن أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني
هــذه ال تخــص النزاعــات غيــر التقليديــة وال حــاالت الســلم.
ً
أيضــا
 .1.2.24.2.3.2التحريــض :ويتعــرض اإلعالميــون
علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي إلــى انتهــاكات ماســة فــي
معاملــة غيــر تمييزيــة والتــي تتضمــن نوعيــن مــن االنتهــاكات
همــا« :التحريــض علــى العنــف» و»التمييــز علــى أســاس
اللــون والعــرق والديــن والفكــر».
 .1.2.24.2.3.2.1ويفــرض القانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان معاييــر الحمايــة المتســاوية وعــدم التمييــز.
 .1.2.24.2.3.2.2وينــص اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان فــي المــادة  7علــى أن «النــاس جميعــا ســواء أمــام
القانــون ،وهــم يتســاوون فــي حــق التمتــع بحمايــة القانــون
دونمــا تمييــز ،كمــا يتســاوون فــي حــق التمتــع بالحمايــة مــن
أي تمييــز ينتهــك هــذا اإلعــان ومــن أي تحريــض علــى مثــل
هــذا التمييــز».

منهجية العمل وإعداد التقرير
 .1.2.24.2.3.2.3وتنــص المــادة  )1( 2مــن العهــد الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن «تتعهــد كل دولــة
طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه،
وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفــراد الموجوديــن فــي
إقليمهــا والداخليــن فــي واليتهــا ،دون أي تمييــز بســبب
العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو الــرأي
سياســيا أو غيــر سياســي ،أو األصــل القومــي أو االجتماعــي،
أو الثــروة ،أو النســب ،أو غيــر ذلــك مــن األســباب».
 .1.2.24.2.3.2.4وتنــص المــادة  26مــن العهــد الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى حــق مســتقل فــي
المســاواة« :النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون
دون أي تمييــز بحــق متســاو فــي التمتــع بحمايتــه .وفــي هــذا
الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تمييــز وأن يكفــل لجميــع
األشــخاص علــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز ألي
ســبب ،كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي
سياســيا أو غيــر سياســي ،أو األصــل القومــي أو االجتماعــي،
أو الثــروة أو النســب ،أو غيــر ذلــك مــن األســباب».
 .1.2.24.2.3.2.5وقــد الحظــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق
اإلنســان أن المــادة  :26ال تكــرر فقــط الضمــان المنصــوص
عليــه بالفعــل فــي المــادة  2ولكنهــا تنــص علــى حــق مســتقل.
فهــي تحظــر التمييــز فــي القانــون أو فــي الواقــع فــي أي
ميــدان تنظمــه وتحميــه الســلطات العامــة .وهكــذا عندمــا
تعتمــد دولــة مــن الــدول األطــراف تشــريعا فيجــب أن يمتثــل
لمتطلبــات المــادة  26فــي أال ينطــوي محتــواه علــى أي تمييــز.
 .1.2.24.2.3.2.6وبموجــب المــادة  4مــن العهــد الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،ال يجــوز تضييــق الحــق فــي
عــدم التعــرض للتمييــز ،أي ال يمكــن تعطيلــه حتــى فــي حــاالت
الطــوارئ االســتثنائية.
 .1.2.24.2.3.2.7وتنــص المــادة  )2( 2مــن العهــد الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى مــا يلــي:
«تتعهــد الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بــأن تضمــن جعــل
ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد بريئــة
مــن أي تمييــز بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة،
أو الديــن ،أو الــرأي سياســيا أو غيــر سياســي ،أو األصــل
القومــي أو االجتماعــي ،أو الثــروة ،أو النســب ،أو غيــر ذلــك
مــن األســباب».
 .1.2.24.2.3.2.8كمــا أن المــادة  )1( 2مــن االتفاقيــة
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري تحظــر
التمييــز العنصــري .وتعــرف المــادة « 1التمييــز العنصــري» بأنــه:
«أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم علــى أســاس
العــرق أو اللــون أو النســب أو األصــل القومــي أو اإلثنــي
ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة االعتــراف بحقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها،

علــى قــدم المســاواة ،فــي الميــدان السياســي أو
االقتصــادي أو االجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي ميــدان
آخــر مــن مياديــن الحيــاة العامــة»`.
ً
.1.2.24.2.3.2.9
أيضــا بالمــادة  5مــن اتفاقيــة
وعمــا
ً
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،تتعهــد
الــدول األطــراف بحظــر التمييــز العنصــري والقضــاء عليــه
بكافــة أشــكاله وبضمــان حــق كل شــخص فــي المســاواة
أمــام القانــون ،والســيما فــي التمتــع بحقــوق معينــة.
وتنــص التوصيــة العامــة العشــرون (الــدورة الثامنــة
واألربعــون) للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري علــى أن
«المــادة  5مــن االتفاقيــة تتضمــن التــزام الــدول األطــراف
بضمــان التمتــع ،بالحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مــن دون تمييــز
عنصــري .وينبغــي مالحظــة أن الحقــوق والحريــات المذكورة
فــي المــادة  5ال تشــكل قائمــة جامعــة مانعــة» .وعمــا
بالمادتيــن  2و 5مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز العنصــري ،يقــع علــى الــدول األطــراف التــزام
بكفالــة التنفيــذ الفعــال لالتفاقيــة.
 .1.2.24.2.3.2.10وأول ســؤال يتــم طرحــه لتقريــر مــا
إن كان قــد وقــع انتهــاك للحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة
هــو مــا إن كان هنــاك تمييــز موجــود بالفعــل .وأي تفرقــة
بيــن األفــراد المتشــابهين فــي الحالــة يجــب تبريرهــا علــى
أســاس معاييــر معقولــة وموضوعيــة .أي هــل يتصــل
التمييــز علــى نحــو معقــول أو موضوعــي بالهــدف الــذي
يرمــي إليــه القانــون أو ترمــي إليــه الممارســة؟ وهــل هــذا
الهــدف نفســه ال يتعــارض مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان
المعتــرف بهــا؟.
 .1.2.24.2.3.2.11واالختبــار الثانــي للتمييــز هــو مــا
إن كان هنــاك أثــر تمييــزي للقانــون أو الممارســة .وتطبيــق
هــذا االختبــار هــو مــا يكشــف عــن التمييــز «الخفــي» ،مثــل
التمييــز الــذي يؤثــر بطريقــة روتينيــة علــى جماعــات األقليات
والنســاء .وإذا كان األمــر كذلــك ،يجــب علــى موظــف
حقــوق اإلنســان أن يقيــم مــا إن كانــت الدولــة قــد امتثلــت
مثــا اللتزامهــا بموجــب العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية (المــادة  )26بــأن تكفــل «لجميــع األشــخاص
علــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز».
 .1.2.24.2.3.2.12ومــن الواضــح أنــه إذا كان التمييــز
يشــكل سياســة متعمــدة مــن جانــب الحكومــة ،فقــد تكــون
قــد أخفقــت فــي الوفــاء بالتزامهــا المنصــوص عليــه فــي
المــادة  .26وقــد يكــون مــن الصعــب تقييــم نيــة القصــد
لــدى الحكومــة ،ولكــن قــد يســتدل عليــه مثــا مــن وضــوح
و/أو فــرط التمييــز أو مــا ينطــوي عليــه مــن عواقــب وخيمــة
أو ممــا يتصــل بــه مــن ســلوك مــن جانــب الســلطات أو
ممــا تدلــي بــه مــن تصريحــات.
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 .1.2.24.2.3.2.13وحتــى إذا لــم يكــن التمييــز مقصــودا،

فــإن العهــد «يتطلــب أحيانــا مــن الــدول األطــراف اتخــاذ إجــراءات
إيجابيــة لتخفيــف أو للقضــاء علــى الظــروف التــي تفضــي إلــى
ارتــكاب التمييــز الــذي يحظــره العهــد أو تســاعد علــى ارتكابــه».
ومثــال ذلــك أنــه فــي أي دولــة تمنــع فيهــا األوضــاع العامــة
جــزءا معينــا مــن الســكان مــن التمتــع بحقــوق اإلنســان أو
تضــر بتمتعهــم بهــا ،ينبغــي للدولــة أن تتخــذ إجــراءات معينــة
لتصحيــح هــذه األوضــاع .وقــد تشــمل هــذه اإلجــراءات منــح
الجــزء المعنــي مــن الســكان معاملــة تفضيليــة معينــة لبعــض
الوقــت فــي أمــور محــددة وذلــك بالمقارنــة مــع بقيــة الســكان.
علــى أنــه طالمــا أن هــذا اإلجــراء مطلــوب لتصحيــح التمييــز
الواقــع فالمســألة إذن هــي قضيــة تمييــز مشــروع بموجــب
العهــد».
 .1.2.24.2.3.2.14وباإلضافــة إلــى ذلــك ،إذا اســتند
التمييــز إلــى «العنصــر أو اللــون أو النســب أو األصــل القومــي
أو اإلثنــي» فــإن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
العنصــري تتطلــب بــذل جهــود إيجابيــة كبيــرة لكفالــة المســاواة.

منــه الحصــول علــى معلومــات ،أو إقــرار أو معاقبــة المعتــدى
عليــه علــى عمــل اقترفــه ،أو تخويفــه ،أو إرغامــه علــى ســلوك
أو التمييــز ضــده .فالتعذيــب بهــذا المعنــى قــد يقــع مــن خــال
ضــرب إعالمــي ،أو احتجــازه لمــدة طويلــة دون ســند قانونــي
ً
جســديا أو
فــي ظــروف ســيئة ،أو بتهديــده باالعتــداء عليــه
ً
نفســيا أو علــى شــخص ثالــث يتصــل بــه بقرابــة مــا ،أو مــن
خــال االمتنــاع عــن تزويــده بالطعــام عنــد احتجــازه أو حرمانــه
مــن النــوم.

 .1.2.24.2.3.3.2أمــا فيمــا يتعلــق بالمعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الــا إنســانية ،فهــي خضــوع اإلعالمــي إلــى
ـديا ،أو نفسـ ً
ســلوك مــا مــن شــأنه أن يلحــق بــه ألمـ ًـا جسـ ً
ـيا أو
ً
ـديدا ،ويصــدر عــن شــخص رســمي أو أي شــخص آخــر
عقليـ ًـا شـ
يعمــل لحســابه أو باالتفــاق معــه.
 .1.2.24.2.3.3.3وينــدرج ضمــن المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الــا إنســانية التهديــد ،أو االحتجــاز ألســباب غيــر
معروفــة أو التدخــات والضغــوط التــي مــن شــأنها أن تلحــق
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 .1.2.24.2.3.2.15وتنــص المــادة ( )1( 2ج) مــن اتفاقيــة
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري علــى أن «تتخذ
كل دولــة طــرف تدابيــر فعالــة إلعــادة النظــر فــي السياســات
الحكوميــة القوميــة والمحليــة ،ولتعديــل أو إلغــاء أو إبطــال
أيــة قوانيــن أو أنظمــة تكــون مؤديــة إلــى إقامــة التمييــز
العنصــري أو إلــى إدامتــه حيثمــا يكــون قائمــا».
 .1.2.24.2.3.3التعذيــب :ومــن أخطــر االنتهــاكات التــي
قــد يتعــرض لهــا اإلعالميــون علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي
فهــي االنتهــاكات الماســة بالحق فــي عدم الخضوع للتعذيب
أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الــا إنســانية أو المهينــة والحــق فــي الســامة الشــخصية
فتشــمل انتهــاكات الحــق فــي الســامة الشــخصية.
 .1.2.24.2.3.3.1ويقصــد بالتعذيــب أي ســلوك ســواء
ـلبيا ،ويلحــق بالمعتــدى عليــه ألمـ ًـا جسـ ً
أكان إيجابيـ ًـا أم سـ ً
ـديا
ً
ً
ً
شــديدا ويرتكبــه ،أو يســكت عليــه أو
عقليــا
نفســيا أو
أو
يحــض عليــه شــخص رســمي أو أي شــخص آخــر يعمــل
لصالحــه أو لحســابه أو باتفــاق معــه ،ويســتهدف المعتــدي

ً
ألمــا باإلعالمــي.
 .1.2.24.2.3.3.4أمــا المعاملــة أو العقوبــة المهينــة،

فتعنــي إلحــاق ألــم جســدي ،أو نفســي أو عقلــي بإعالمــي
بهــدف الحــط مــن قــدره ،أو ســمعته أو كرامته أمام نفســه،
أو أمــام اآلخريــن.
 .1.2.24.2.3.3.5ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن هنــاك
انتهــاكات مركبــة تنطــوي علــى تعذيــب واحتجــاز تعســفي
فــي آن واحــد ،أو علــى معاملــة ال إنســانية وحرمــان مــن
الحريــة غيــر قانونــي معـ ًـا.
 .1.2.24.2.3.3.6وعمال بالمادة  5من اإلعالن العالمي
لحقــوق اإلنســان« :ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال
للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة
بالكرامــة» .كمــا تضمــن المــادة  7مــن العهــد الدولي الخاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية الحــق فــي عــدم التعــرض
للتعذيــب .وتشــير اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي
تعليقهــا العــام علــى المــادة  7إلــى أنــه ال يجــوز تضييــق
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هــذا الحكــم حتــى فــي حــاالت الطــوارئ االســتثنائية.
 .1.2.24.2.3.3.7وتنــص المــادة  )1( 10مــن العهــد الدولــي

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن «يعامــل
جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية ،تحتــرم
الكرامــة األصيلــة فــي الشــخص اإلنســاني» .وتفســر اللجنــة
المعنيــة بحقــوق اإلنســان المــادة  )1( 10فــي تعليقهــا العــام
 21بأنهــا تنطبــق علــى «أي شــخص محــروم مــن حريتــه
بموجــب قوانيــن الدولــة وســلطتها ويحتجــز فــي الســجون أو
المستشــفيات ،وبخاصــة مستشــفيات األمــراض العقليــة،
أو مخيمــات االحتجــاز أو اإلصالحيــات أو فــي أي مــكان آخــر».
وفــي تعليقهــا علــى العالقــة بيــن المادتيــن  7و 10مــن العهــد
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،تنــص اللجنــة المعنيــة
بحقــوق اإلنســان فــي التعليــق  21علــى أنــه :وتحظــر جميــع
اتفاقيــات حقــوق اإلنســان التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو المهينــة :المــادة  )2( 5مــن االتفاقيــة األمريكيــة
والمــادة  5مــن ميثــاق بنجــول والمــادة  3مــن االتفاقيــة
األوروبيــة .كمــا تنــص االتفاقيــة األمريكيــة فــي المــادة )1( 5

 .1.2.24.2.3.3.9وعمــا بالمــادة  16مــن اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنســانية أو المهينــة ،تنطبــق االلتزامــات الــواردة فــي
المــواد  10و 11و 12و 13علــى كل مــن التعذيــب وغيــره
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
أو المهينــة .ومــن هنــا فــإن المادتيــن  12و 13تتطلبــان مــن
الــدول كفالــة تقصــي الشــكاوى بشــأن وقــوع أعمــال تنطــوي
علــى تعذيــب أو معاملــة أو عقوبــة قاســية أو ال إنســانية أو
مهينــة علــى الســواء .وبالمثــل ،عمــا بالمــادة  ،10يتعيــن
علــى الــدول أن تــدرج فــي تدريــب الموظفيــن بإنفــاذ القوانيــن
والموظفيــن الطبييــن والموظفيــن العمومييــن ،الــخ تثقيفــا
ومعلومــات بشــأن حظــر التعذيــب /المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.
 .1.2.24.2.3.3.10ويشــكل التعذيــب والمعاملــة القاســية
أو الالإنســانية أو المهينــة انتهــاكا لحقــوق اإلنســان يجــب علــى
موظفــي حقــوق اإلنســان جمــع معلومــات عنــه واإلبــاغ عنــه.

علــى أن «لــكل شــخص الحــق فــي احتــرام ســامته البدنيــة
والعقليــة واألخالقيــة» .وعمــا بالمــادة  5مــن ميثــاق
بنجــول« ،لــكل فــرد الحــق فــي احتــرام كرامتــه واالعتــراف
بشــخصيته القانونيــة» .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك
معاهدتــان إقليميتــان تنصبــان خصيصــا علــى التعذيــب،
وهمــا االتفاقيــة األمريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة عليــه،
واالتفاقيــة األوروبيــة لمنــع التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة
الالإنســانية أو المهينــة.
 .1.2.24.2.3.3.8ويقــع انتهــاك الحــق فــي الســامة
الشــخصية عندمــا تطبــق الدولــة ،مــن خــال وكالئهــا أو
أي شــخص آخــر يعمــل بصفــة رســمية بتحريــض منهــا أو
بموافقتهــا أو بتغــاض منهــا ،التعذيــب أو المعاملــة القاســية
أو الــا إنســانية أو المهينــة موقعــة بذلــك معانــاة بدنيــة أو
نفســية أو أخالقيــة .وكلمــا ازدادت شــدة األلــم والمعانــاة
والتعمــد فــي إلحاقهمــا ،كلمــا ازداد االحتمــال فــي أن
تنطــوي المعاملــة علــى اعتــداء علــى ســامة الشــخص.

ً
دائمــا مــا وثقــه
 .1.2.24.2.3.3.11إال أن األخطــر
التقريــر مــن حــاالت قتــل الصحفييــن عمـ ً
ـدا خاصــة مــن قبــل
تنظيــم «داعــش» ،كمــا أن القتــل العمــد أثنــاء الصراعــات
المســلحة يرقــى إلــى جرائــم الحــرب ،وهــذا مــا تــم اقترافــه
بحــق الصحفييــن علــى حــد ســواء وبمــا يخالــف الحــق
اإلنســاني فــي الحيــاة الــذي رســخته وأكدتــه المــادة ( )3مــن
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان التــي نصــت علــى أن
(لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة وســامة شــخصه)،
وكمــا نصــت عليــه الفقرتــان ( )1و( )3مــن المــادة ( )6مــن
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،
فقــد نصــت الفقــرة ( )1علــى أن (الحــق فــي الحيــاة حــق
مــازم لــكل إنســان .وعلــى القانــون أن يحمــي هــذا الحــق.
وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا) .ووفقــا لمنطــوق
الفقــرة ( )3مــن نفــس المــادة فإنــه (حيــن يكــون الحرمــان
مــن الحيــاة جريمــة مــن جرائــم اإلبــادة الجماعيــة ،يكــون مــن
المفهــوم بداهــة أنــه ليــس فــي هــذه المــادة أي نــص يجيــز
ألي دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن تعفــي نفســها علــى
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أي صــورة مــن أي التــزام يكــون مترتبــا عليهــا بمقتضــى أحــكام
اتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا) ،وهــو
مــا يلــزم الدولــة العراقيــة ـ علــى ســبيل المثــال ـ بمنــع هــذه
الجرائــم ســواء أكانــت جرائــم قتــل عمــد ،أو جرائــم إبــادة جماعيــة
متعمــدة.

.1.2.24.3

االســتخدام المتعســف للســلطات القضائيــة

(االنتهــاكات الماســة بالحقــوق فــي مجــال القضــاء):

 .1.2.24.3.1وجــد الباحــث جملــة من االنتهاكات التي صدرت
نتيجــة االســتخدام المتعســف للســلطة القضائيــة؛ فإلى جانب
المحاكمــات غيــر العادلــة واحتجــاز الصحفييــن وحبســهم بطريقــة
غيــر عادلــة ،صــدرت قــرارات بحظــر النشــر ومنــع التغطيــة فــي
قضايــا ذات اإلطــار العــام؛ لــذا حــاول التقريــر رصــد مــدى احتــرام
عناصــر وركائــز الحــق فــي المحاكمــة العادلــة فــي القضايــا
المرفوعــة ضــد إعالمييــن بشــأن مــواد إعالميــة قامــوا بنشــرها
أو بعرضهــا .كمــا بحــث فــي الخروقــات الماســة بحريــة الــرأي
والتعبيــر واإلعــام الصــادرة عــن مؤسســات قضائيــة.
 .1.2.24.3.2وال بــد مــن القــول بــأن إدارة شــؤون القضــاء
تشــمل أداء واســتقالل المحاكــم ،ودور أعضــاء النيابــة ،ودور
المحاميــن ،ودور الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن،
وحقــوق اإلنســان أثنــاء التحقيقــات الجنائيــة والتوقيــف
واالحتجــاز ،والحــق فــي محاكمــة منصفــة ،ومعاييــر حمايــة
الســجناء ،والتدابيــر غيــر االحتجازيــة ،وإدارة شــئون قضــاء
األحــداث ،وحقــوق األقليــات وغيــر المواطنيــن والالجئيــن،
وحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمــرأة فــي النظــام القانونــي،
وحمايــة وســبل انتصــاف ضحايــا الجرائــم وإســاءة اســتعمال
الســلطة ،وإدارة شــئون القضــاء فــي حــاالت الطــوارئ،
واإلحضــار أو الحــق فــي الحمايــة أو وســائل االنتصــاف
المشــابهة ،ودور المحاكــم فــي حمايــة الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة.
 .1.2.24.3.3وتنــص المــادة  10مــن اإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان علــى أن «لــكل إنســان ،علــى قــدم المســاواة
التامــة مــع اآلخريــن ،الحــق فــي أن تنظــر قضيتــه محكمــة
مســتقلة ومحايــدة ،نظــرا منصفــا وعلنيــا ،للفصــل فــي
حقوقــه والتزاماتــه وفــى أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه».
 .1.2.24.3.4وهذه المادة توســعها المادة  )1( 14من العهد
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تنــص علــى مــا
يلــي« :النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء .ومــن حــق كل فــرد،
لــدى الفصــل فــي أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه
والتزاماتــه فــي أي دعــوى مدنيــة ،أن تكــون قضيتــه محــل نظــر
منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة،
منشــأة بحكــم القانــون».
 .1.2.24.3.5وهنــاك حمايــة أكثــر صراحــة الســتقالل وعــدم
تحيــز المحاكــم اعتمدهــا مؤتمــر األمــم المتحــدة الســابع لمنــع
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الجريمــة ومعاملــة المجرميــن فــي المبــادئ األساســية بشــأن
اســتقالل الســلطة القضائيــة .وينــص المبــدأ  1علــى أن
«تكفــل الدولــة اســتقالل الســلطة القضائيــة وينــص عليــه
دســتور البلــد أو قوانينــه .ومــن واجــب جميــع المؤسســات
الحكوميــة وغيرهــا مــن المؤسســات احتــرام ومراعــاة
اســتقالل الســلطة القضائيــة» .وينــص المبــدأ  2علــى أن
«تفصــل الســلطة القضائيــة فــي المســائل المعروضــة
عليهــا دون تحيــز ،علــى أســاس الوقائــع ووفقــا للقانــون،
ودون أيــة تقييــدات أو تأثيــرات غيــر ســليمة أو أيــة إغــراءات
أو ضغــوط أو تهديــدات أو تدخــات ،مباشــرة كانــت أو غيــر
مباشــرة ،مــن أي جهــة أو ألي ســبب».
 .1.2.24.3.6وينــص المبــدأ  10مــن المبــادئ األساســية
بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة علــى أنــه «يتعيــن أن
يكــون مــن يقــع عليهــم االختيــار لشــغل الوظائــف القضائيــة
أفــرادا مــن ذوى النزاهــة والكفــاءة ،وحاصليــن علــى تدريــب
أو مؤهــات مناســبة فــي القانــون» .ويتطلــب المبــدأ  12أن
«يتمتــع القضــاة ،ســواء أكانــوا معينيــن أو منتخبيــن ،بضمــان
بقائهــم فــي منصبهــم إلــى حيــن بلوغهــم ســن التقاعــد
اإللزاميــة أو انتهــاء الفتــرة المقــررة لتوليهــم المنصــب ،حيثمــا
يكــون معمــوال بذلــك».
 .1.2.24.3.7وتشــدد اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان
علــى مــا يلــي« :تنطبــق أحــكام المادة  14علــى جميع المحاكم
التــي تقــع ضمــن نطــاق هــذه المــادة ســواء أكانــت محاكــم
عاديــة أم متخصصــة .وتالحــظ اللجنــة وجــود محاكــم عســكرية
أو محاكــم خاصــة لمحاكمــة المدنييــن فــي كثيــر مــن البلــدان.
ويطــرح ذلــك مشــاكل خطيــرة فيمــا يتعلــق بــاإلدارة المنصفــة
وغيــر المتحيــزة والمســتقلة لشــئون القضــاء .والســبب وراء
إنشــاء هــذه المحاكــم فــي كثيــر جــدا مــن الحــاالت هــو تمكيــن
تطبيــق اإلجــراءات االســتثنائية التــي ال تمتثــل لمعاييــر
العدالــة العاديــة .وفــي حيــن ال يحظــر العهــد هــذه األنــواع
مــن المحاكــم ،فــإن مــا يضعــه بوضــوح مــن شــروط تشــير
إلــى أن محاكمــة المدنييــن أمــام هــذه المحاكــم ينبغــي أن
يقتصــر علــى الحــاالت االســتثانية وأن يتــم تحــت شــروط
تكفــل بصــورة حقيقيــة الضمانــات الكاملــة المنصــوص عليهــا
فــي المــادة .»14
 .1.2.24.3.8ويتطلــب المبــدأ  10المبــادئ األساســية
بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة أن «تكــون مناصــب
أعضــاء النيابــة العامــة منفصلــة تمامــا عــن الوظائــف
القضائيــة».
 .1.2.24.3.9وينــص المبــدأ  12علــى أنــه «علــى أعضــاء
النيابــة العامــة أن يــؤدوا واجباتهــم وفقــا للقانــون ،بإنصــاف
واتســاق وســرعة ،وأن يحترمــوا كرامــة اإلنســان ويحموهــا
ويســاندوا حقــوق اإلنســان ،بحيــث يســهمون فــي تأميــن
ســامة اإلجــراءات وســامة ســير أعمــال نظــام العدالــة

منهجية العمل وإعداد التقرير
الجنائيــة».
 .1.2.24.3.10وتعتــرف المبــادئ األساســية بشــأن دور
المحاميــن بــأن الحمايــة الكاملــة لحقــوق اإلنســان تقتضــي
الوصــول الفعــال إلــى الخدمــات القانونيــة التــي يقدمهــا
مهنيــون قانونيــون مســتقلون وتقــرر التزامــات للحكومــات
لتوفيــر اتصــال الجميــع ،بفعاليــة وعلــى قــدم المســاواة،
بالمحاميــن بــدون تمييــز.
 .1.2.24.3.11وتضمــن المبــادئ إمكانيــة االســتعانة
بالمحاميــن والحصــول علــى الخدمــات القانونيــة وضمانــات
خاصــة فــي مســائل العدالــة الجنائيــة ومعاييــر للمؤهــات
والتدريــب وحمايــة اســتقالل وأداء المحاميــن وحريــة التعييــر
وتكويــن الرابطــات والرابطــات المهنيــة للمحاميــن واإلجــراءات
التأديبيــة.
 .1.2.24.3.12وتكفــل المــواد  9و 14و 15مــن العهــد الخاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية بصــورة أساســية الحــق فــي
محاكمــة منصفــة.
 .1.2.24.3.13وفيمــا يتعلــق بــأي قضيــة جنائيــة يشــمل
العهــد حــق أي شــخص يتــم توقيفــه فــي إبالغــه ســريعا بأيــة
تهــم توجــه إليــه ،وفــي تقديمــه ،ســريعا ،إلــى أحــد القضــاة
أو إلــى موظــف قضائــي مماثــل لتقييــم قانونيــة التوقيــف،
وفــي المعاملــة المتســاوية أمــام القضــاء ،وفــي أن تكــون
قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة
مســتقلة حياديــة ،منشــأة بحكــم القانــون ،وفــي أن يعتبــر
بريئــا ،وفــي إعالمــه ســريعا وبالتفصيــل ،وفــي لغــة يفهمهــا،
بطبيعــة التهمــة الموجهــة إليــه وأســبابها ،وفــي أن يعطى من
الوقــت ومــن التســهيالت مــا يكفيــه إلعــداد دفاعــه ولالتصــال
بمحــام يختــاره بنفســه ،وفــي أن يحاكــم دون تأخيــر ال مبــرر
لــه ،وفــي أن يحاكــم حضوريــا ،وفــي أن يدافــع عــن نفســه
بشــخصه أو بواســطة محــام مــن اختيــاره ،وفــي أن يخطــر
بــأن المحكمــة ســتزوده بمحــام يدافــع عنــه إذا لــم يكــن يملــك
الوســائل الكافيــة لدفــع أجــر هــذا المحامــي وإذا كانــت مصلحــة
العدالــة تقتضــي ذلــك ،وفــي أن يناقــش شــهود االتهــام،
بنفســه أو مــن قبــل غيــره ،وفــي أن يحصــل علــى الموافقــة
علــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الشــروط المطبقــة فــي
حالــة شــهود االتهــام ،وفــي أن يــزود مجانــا بمترجــم إذا كان ال
يفهــم أو ال يتكلــم اللغــة المســتخدمة فــي المحكمــة ،وفــي
أال يكــره علــى الشــهادة ضــد نفســه أو علــى االعتــراف بذنــب،
وفــي حــق اللجــوء ،وفقــا للقانــون ،إلــى محكمــة أعلــى كــي
تعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه ،وفــي تعويضــه عــن أي عقوبــة
يثبــت بالدليــل القاطــع أنهــا وقعــت عليــه بســبب خطــأ قضائــي،
وفــي أال يتعــرض مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب علــى جريمــة
ســبق أن أديــن بهــا أو بــرئ منهــا بحكــم نهائــي (عــدم محاكمتــه
علــى ذات الجــرم مرتيــن) ،وفــي أال يــدان بأيــة جريمــة بســبب
فعــل لــم يكــن وقــت ارتكابــه يشــكل جريمــة بمقتضــى القانــون

الوطنــي أو الدولــي (حظــر تطبيــق القانــون الجنائــي بأثــر
رجعــي) ،وفــي أن يســتفيد مــن أي تخفيــف الحــق فــي
العقوبــة.
 .1.2.24.3.14وتنــص المــادة  10مــن العهــد الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن «يعامــل جميــع
المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية ،تحتــرم الكرامــة
األصيلــة فــي الشــخص اإلنســاني».
 .1.2.24.3.15وتنــص المــادة  7علــى أنــه «ال يجــوز
إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة».
 .1.2.24.3.16وتنــص المــادة  )3( 9مــن العهــد الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه «ال يجــوز أن يكــون
احتجــاز األشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة
العامــة ،ولكــن مــن الجائــز تعليــق اإلفــراج عنهــم علــى
ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة فــي أيــة مرحلــة أخرى
مــن مراحــل اإلجــراءات القضائيــة ،ولكفالــة تنفيــذ الحكــم
عنــد االقتضــاء».
 .1.2.24.4االنتهــاكات الجســيمة (اإلفــات مــن العقــاب
وانعــدام ســبل االنتصــاف والوصــول إلــى العدالــة):
 .1.2.24.4.1تتوفــر فــي «االنتهــاكات الجســيمة»
مواصفــات تجعلهــا تبلــغ مــن الشــدة مــا ال يمكــن مواصلــة
ً
حصــرا فــي نطــاق االختصــاص الداخلــي
اعتبارهــا تنــدرج
للــدول» بحســب مــا تشــير اليــه وثائــق مجلــس حقــوق
االنســان التابــع لألمــم المتحــدة ،أي يعاقــب عليهــا القانــون
الدولــي .وقــد اســتخدم مصطلــح االنتهــاكات الجســيمة،
للمــرة األولــى ،مــن قبــل لجنــة حقــوق االنســان فــي
األمــم المتحــدة فــي قرارهــا رقــم  8الصــادر فــي مــارس/
آذار .1967
 .1.2.24.4.2عــاوة علــى ذلــك ،تشــير «االنتهــاكات
الجســيمة» إلــى االنتهــاكات التــي تقــع علــى الحقــوق
المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعية والثقافية،
والتــي تحــدث فــي أي جــزء مــن العالــم وتحــت أي ظــرف
مــن الظــروف ،بمــا فــي ذلــك حــاالت النــزاع المســلح ،أو
االنتهــاكات المتعلقــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني أو
تهديــد الســام.
 .1.2.24.4.3ويرتبــط التعــرض النتهــاكات جســيمة بجبــر
الضــرر وتعويــض المتضرريــن عــن االنتهــاكات والخســائر
التــي تعرضــوا لهــا ،إضافــة إلــى مســاءلة المنتهكيــن
ومحاســبتهم حســب القوانيــن المحليــة ،والمعاييــر الدوليــة
المصــادق عليهــا مــن قبــل األردن كطــرف.
 .1.2.24.4.4وتتمثــل المشــكلة فــي االنتهــاكات
الجســيمة وجبــر الضــرر بــأن الشــكاوى والتبليــغ عــن هــذه
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االنتهــاكات دون اتخــاذ وســائل االنتصــاف المتاحــة بموجــب
القانــون المحلــي واســتنفاذها وفقــا لمبــادئ القانــون الدولــي
المعتــرف بهــا عمومــا ،ودون احتوائهــا لدليــل توثيقــي ألي قرار
نهائــي صــادر عــن محكمــة قضائيــة أو غيرهــا مــن الســلطات
المختصــة فــي الدولــة المعنيــة ،فإنــه ال يمكــن بعــد ذلــك
المطالبــة بالتعويــض وجبــر الضــرر.
 .1.2.24.4.5وال يعــول القانــون الدولــي لحقــوق االنســان
علــى شــرط «اســتنفاذ ســبل االنتصــاف» فــي حــال كانــت هــذه
الســبل «غيــر فعالــة أو تســتغرق وقتـ ًـا يتجاوز حــدود المعقول».
علــى ســبيل المثــال ،ال ُيطلــب مــن المشــتكي اســتنفاذ ســبل
قيــد ســير اإلجــراءات الواجبــة بفعــل
االنتصــاف المحليــة عندمــا ُي َّ
القانــون (علــى ســبيل المثــال عــدم وجــود ســلطة قضائيــة
مســتقلة) ،أو عندمــا يتــم منــع وصــول المشــتكي و /أو
الضحيــة إلــى ســبل االنتصــاف ،أو الحيلولــة دون اســتنفاذها.
 .1.2.24.4.6وفــي حــال إدعــاء الدولــة المعنيــة بعــدم
اســتنفاذ جميــع ســبل االنتصــاف المحليــة المتاحــةُ ،يمكــن أن
ُيطلــب مــن الدولــة ،تقديــم تفاصيــل بشــأن ســبل االنتصــاف
الفعالــة المتاحــة للضحايــا المزعوميــن فــي ظــل الظــروف
الخاصــة بالقضيــة.

المنتهكة:
 .1.2.24.5الجهات ُ
 .1.2.24.5.1تعــددت الجهــات التــي أقدمــت علــى انتهــاك
حريــة اإلعــام واالعتــداء علــى الصحفييــن أو يشــتبه بضلوعهــا
بالقيــام بهــذه االنتهــاكات.
 .1.2.24.5.2وعلــى أيــة حــال علــى الدولــة أن تتحمــل التزامــا
متعــدد األبعــاد مــن أجــل ضمــان التمتــع بحقــوق اإلنســان،
فباإلضافــة إلــى واجــب اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات
تشــريعية وغيرهــا مــن اإلجــراءات فينبغــي أن تتدخــل فــي
أربعــة مجــاالت رئيســة هــي :منــع االنتهــاكات ،واحتــرام،
وحمايــة ،وتعزيــز حقــوق اإلنســان.
 .1.2.24.5.3واجــب االحتــرام يقــوم علــى التــزام الدولــة
باالمتنــاع عــن األعمــال التــي مــن شــأنها أن تنتهــك حقــوق
اإلنســان ،أمــا واجــب الحمايــة فيقــوم علــى التــزام الدولــة
بحمايــة األشــخاص مــن األعمــال التــي مــن شــأنها أن تحــول
ً
وأخيــرا واجــب التعزيــز الــذي يقــوم
دون تمتعهــم بحقوقهــم،
علــى التــزام الدولــة باتخــاذ إجــراءات لنشــر حقــوق اإلنســان،
والتدريــب عليهــا ،وتعليمهــا.
 .1.2.24.5.4وتفــرض حمايــة جميــع حقــوق اإلنســان
علــى الدولــة اتخــاذ تدابيــر إجرائيــة توفــر مــا يكفــي مــن ســبل
اإلنصــاف ،وكــذا إجــراءات الحمايــة والتحقيــق فــي انتهــاكات
حقــوق اإلنســان.
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 .1.2.24.6آلية رصد وتوثيق االنتهاكات:
 .1.2.24.6.1جمــع المعلومــات والتحقــق منهــا :إن رصــد
االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون ليــس باألمــر
اليســير ،فهــو بالــغ الصعوبــة والتعقيــد .هنــاك أســباب عديدة
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.
 .1.2.24.6.1.1وتســتقي «ســند» معلوماتهــا وأدلتهــا
كذلــك مــن وثائــق أخــرى مثــل التصريحــات الرســمية ،والتقاريــر
الوطنيــة والدوليــة التــي تتعلــق بالحريــات اإلعالميــة وحقــوق
اإلنســان ،ومــن خــال المقابــات ،والشــهود ،والقرائــن
المحيطــة بالحالــة وســياقاتها.
 .1.2.24.6.2المواقــف الحكوميــة :قــد تســتند عمليــة
تقصــي الحقائــق علــى المواقــف التــي تتبناهــا الســلطات
الرســمية داخــل الدولــة ،فقــد تقر هذه الســلطات باالنتهاكات
المزعومــة ،خاصــة إذا كانــت الحالــة صلبــة ومفصلــة وغيــر
متناقضــة.
 .1.2.24.6.3مواقــف الهيئــات والمنظمــات الدوليــة :من
بيــن المصــادر األخــرى التــي اســتند عليهــا برنامــج «عيــن» في
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 م جلــس حقــوق اإلنســان التابــع
لألمــم المتحــدة .
 .1.2.24.6.4النظــر فــي الحالــة وتحليلهــا :حرصت «ســند»
علــى النظــر فــي الحــاالت التــي تســتقبلها وحــدة «عيــن»
ســواء أكانــت شــكاوى أم بالغــات أم اســتمارات رصــد ذاتــي،
وفحصهــا وتحليلهــا علــى أســاس علمــي ومنهجــي متبصــر،
ذلــك أن الهــدف األساســي مــن وراء برنامــج «عيــن» هــو
رصــد االنتهــاكات بمعناهــا الفنــي الدقيــق ،وتوثيقهــا حســب
ً
ووفقــا للحقــوق اإلنســانية المعتــرف بهــا فــي
األصــول،
الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
 .1.2.24.6.4.1ويســتند علــى النظــر فــي الحــاالت
المرصــودة وفحصهــا وتحليلهــا علــى مراحــل متعــددة ،حيــث
ابتــداء لمراجعــة قانونيــة وعلميــة
تخضــع حــاالت الرصــد
ً
شــاملة ،وقبــل النظــر فــي صحــة الحالــة ووجــود انتهــاك
ـا يتــم التحقــق مــن توافــر شــروط صحــة ومقبوليــة الحالــة
فعـ ً
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

منهجية العمل وإعداد التقرير
وحقــوق اإلعالمييــن أو ال تكــون.

.1.2.24.6.4.2

ويمكــن إيجــاز عمليــة النظــر فــي الحــاالت

التــي تتلقاهــا والتــي تقــوم «ســند» برصدهــا علــى النحــو
اآلتــي:
 .1.2.24.6.4.2.1المراجعة القانونية والعلمية.
 .1.2.24.6.4.2.2تحليل موضوع الحالة وتصنيفها.

ً
بنــاء علــى
ذاتيــا وليــس
الحالــة هــي أن الشــبكة تتحــرك
ً
معلومــات وردتهــا مــن آخريــن بشــأن مشــكلة بعينهــا.
 .1.2.24.7.6الضحيــة :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 اإلعالمــي ،بصــرف النظــر عــن وضعــه النقابي.

 .1.2.24.7تعريفات ومصطلحات مستخدمة في التقرير:
 .1.2.24.7.1رصــد حقــوق اإلعالمييــن والحريــات اإلعالمية:
مراقبــة االحتــرام الكامــل والفعــال للحقوق اإلنســانية المعترف
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.
 .1.2.24.7.2االنتهــاكات :االعتــداء علــى حــق يكفلــه القانــون
الدولــي لحقــوق االنســان ،بموجــب اتفاقيــة أو معاهــدة الدولة
عضــو 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
اعتــداء عليهــا ،حتــى لــو لــم تكــن
الحقــوق مــن قبــل الدولــة،
ً
الدولــة طرفـ ًـا فيــه.
 .1.2.24.7.3توثيــق 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 إلــى ذلــك.
ُ .1.2.24.7.4مدعــي 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 آخــر ،أيـ ًـا كان مصــدر هــذا
االنتهــاك أو الجهــة المســؤولة عنــه.
 .1.2.24.7.5رصــد 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
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واقع الحريات اإلعالمية في العالم العربي 2015

 .2الباب الثاني :واقع الحريات اإلعالمية
في العالم العربي  .. 2015نتائج
ومؤشرات عامة
 .2.1مقدمة
.2.1.1

تابعــت شــبكة «ســند» خــال العــام  2015أكثــر ظواهــر

ً
شــيوعا فــي العالــم
وتحديــات االعتــداء علــى حريــة اإلعــام
العربــي ،مــن خــال رصــد االنتهــاكات الجســيمة وسياســة
اإلفــات مــن العقــاب واســتخدام القانــون والقضــاء لعرقلــة
الحريــات اإلعالميــة ،وهــي ظاهــرة باتــت شــائعة فــي البلــدان
العربيــة ولــم يختلــف واقعهــا عمــا كانــت عليــه قبــل الربيــع
العربــي .كمــا اهتمــت الشــبكة فــي البحــث فــي مصــادر
انتهــاكات حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن فــي العالــم
العربــي ،حيــث لــم تعــد الجهــات المنتهكــة تقتصــر علــى
الســلطات واألجهــزة الرســمية ولكنهــا باتــت تشــمل كذلــك
ً
أشــخاصا ومؤسســات غيــر رســمية ،واألخطــر أنهــا شــملت
تنظيمــات وحــركات سياســية وتنظيمــات مســلحة.

.2.1.2

ويشــكل هــذا التقريــر محاولــة جــادة مــن جانــب شــبكة

«ســند» لمراقبــة وتوثيــق حالــة الحريــات اإلعالميــة مــن زاويــة
حقوقيــة ،فــي محاولــة لتســليط الضــوء علــى مســؤولية
الجهــات المعتديــة علــى حريــة اإلعــام التي ال تزال طليقة دون
مســاءلة أو محاســبة وعقــاب ،ودون أن يحصــل الضحايــا مــن
اإلعالمييــن علــى حقوقهــم فــي االنتصــاف والتعويــض وجبــر
األضــرار التــي تعرضــوا لهــا نتيجــة االعتــداءات التــي وقعــت
عليهــم علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي .وهــي محاولــة قابلــة
للتطــور فــي األعــوام القادمــة ولكــن الشــبكة تأمــل أن تكــون
بعملهــا هــذا قــد ســاهمت فعــا فــي دعــم حريــة اإلعــام.
 .2.2الحصيلــة العامــة لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة

علــى حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي 2015

.2.2.1

بلــغ عــدد االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة وحقــوق

اإلعــام واإلعالمييــن التــي رصدهــا ووثقهــا برنامــج رصــد
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي العالــم
العربــي «عيــن» ،والتابــع لشــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام
فــي العالــم العربــي «ســند» 4034 ،انتهـ ً
ـاكا خــال العــام .2015

.2.2.2

.2.2.3

 1363إعالميـ ًـا وإعالميــة مــن مؤسســات إعالميــة مختلفــة،
ســواء مــن العامليــن فــي الصحافــة المطبوعــة أو
اإللكترونيــة أو مــن قنــوات فضائيــة ومراســلين صحفييــن،
إضافــة إلــى المصوريــن الصحفييــن والفنييــن ،وقــد
تعرضــوا لمــا نســبته  %85مــن مجمــوع االنتهــاكات.

.2.2.4

فرديــة مــا تشــكل نســبتها  %74مــن مجمــوع الحــاالت ،و275
حالــة جماعيــة مــا يشــكل نســبتها  %26مــن مجمــوع الحــاالت،
وذلــك ضمــن عمليــات الرصــد والتوثيــق التي أجراهــا الراصدون
والباحثــون فــي برنامــج «عيــن».

وإلــى جانــب الصحفييــن واإلعالمييــن الذيــن

تعرضــوا لالنتهــاكات؛ فقــد بلــغ عــدد المؤسســات
اإلعالميــة التــي تعرضــت العتــداءات  239مؤسســة
ً
ً
إلكترونيــا ،وقــد تعرضــت لمــا نســبته
وموقعــا
إعالميــة
 %15مــن مجمــوع االنتهــاكات.

.2.2.5

وتمكــن الباحثــون فــي برنامــج «عيــن» مــن توثيــق

االنتهــاكات فــي  20دولــة عربيــة وهــي حســب الترتيــب
األبجــدي :األردن ،اإلمــارات ،البحريــن ،تونــس ،الجزائــر،
ســوريا ،الســعودية ،الســودان ،ســلطنة عمــان ،الصومــال،
العــراق ،فلســطين ،قطــر ،الكويــت ،موريتانيــا ،مصــر،
ً
علمــا بــأن االنتهــاكات الواقعــة
المغــرب ،ليبيــا ولبنــان،
علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن فــي فلســطين
قــد توزعــت علــى ثــاث جهــات هــي :اعتــداءات ســلطات
االحتــال اإلســرائيلي علــى الصحفييــن الفلســطينيين في
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،واالنتهــاكات الواقعــة علــى
اإلعالمييــن فــي الضفــة الغربيــة ،واالنتهــاكات الواقعــة
علــى حريــة اإلعالمييــن وحقوقهــم فــي قطــاع غــزة.

.2.2.6

ولــم يتمكــن الباحثــون مــن رصــد وتوثيــق

االنتهــاكات فــي كل مــن جيبوتــي وجــزر القمــر لعــدد مــن
األســباب أبرزهــا «نــدرة المعلومــات» ،وغيــاب مؤسســات
المجتمــع المدنــي المســتقلة المتخصصــة فــي رصــد
وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان وحريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام .إضافــة إلــى أن وســائل اإلعــام فــي هاتيــن
الدولتيــن تعتمــد اللغــة الفرنســية مــا يزيــد مــن صعوبــة
الحصــول علــى معلومــات بشــأن االنتهــاكات حــال قامــت
وســائل إعالمهــا بنشــرها.
الشــكل رقــم ( :)1عــدد االنتهــاكات والحــاالت والصحفييــن
والمؤسســات اإلعالميــة المرصــودة والموثقــة عــام 2015

وقــد وقعــت هــذه االنتهــاكات فــي  1060حالــة اعتــداء

علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ،منهــا  785حالــة

وبلــغ عــدد الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لالنتهــاكات

عدد
االنتهاكات

عدد الصحفيين
الذين تعرضوا
لالنتهاكات

4034

عدد الحاالت

عدد المؤسسات
اإلعالمية التي
تعرضت العتداءات

فردية

جماعية

1363

239

785

275

85%

15%

74%

26%

1060
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 .2.3مقارنــة النتائــج العامــة لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات لعــام

 2015مــع الســنوات الســابقة

 .2.3.3.2الزيادة الفعلية في عدد االنتهاكات الكمي
نتيجة ما طرأ على المتغيرات السياسية:

 .2.3.1ســجل تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي نســخته
ً
ارتفاعــا فــي عــدد االنتهــاكات مــن
الرابعــة عــن العــام 2015
ً
ارتفاعــا فــي عــدد مــن أشــكال
الناحيــة الكميــة ،كمــا ســجل
االنتهــاكات ،مــا يشــير إلــى اســتمرار نســب االعتــداء علــى حريــة
اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن فــي دول العالــم العربــي.

 .2.3.3.2.1الحــظ التقريــر زيــادة فــي عــدد االنتهــاكات
الكمــي فــي عــدد مــن الــدول العربيــة وهــي :اليمــن،
ً
أمــرا
فلســطين ،مصــر والعــراق ،وهــو مــا وجــده الباحثــون
منطقيـ ًـا نتيجــة مــا طــرأ فــي هــذه الــدول خــال العــام 2015
ً
الحقــا.
مــن متغيــرات سياســية يعــرج إليهــا التقريــر

ً
انتهــاكا وثقهــا التقريــر فــي
 .2.3.2وبالمقارنــة مــع 4034
نســخته الرابعــة للعــام  ،2015كان التقريــر قــد وثــق فــي نســخته
ً
انتهــاكا ،وفــي نســخته الثانيــة 2013
األولــى )1691( 2012
ً
ً
انتهــاكا،
انتهــاكا ،وفــي نســخته الثالثــة )3277( 2014
()3595
لتشــكل مجمــوع مــا رصدتــه شــبكة «ســند» خــال أربــع ســنوات
ً
انتهــاكا.
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 .2.3.3.2.2وبالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة فقــد
الحــظ التقريــر زيــادة فــي االنتهــاكات التــي أقــدم علــى
ارتكابهــا تنظيــم «داعــش» ،خاصــة فــي العــراق ،إلــى جانــب
االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا جماعــات وتنظيمــات مســلحة.

 .2.3.3ويعتقــد الباحثــون فــي «ســند» بــأن االرتفــاع الكمــي
لعــدد االنتهــاكات فــي  2015قــد يــدل علــى مؤشــرات مختلفــة،
ولــه مدلــوالت تتــوزع علــى أمريــن همــا:
 .2.3.3.1تدفق المعلومات ،وتوسع خبرة الراصدين،

وذلك كما يلي:

 .2.3.3.1.1حصــول الراصديــن والباحثيــن فــي برنامــج رصــد
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام «عيــن»،
والتابــع لشــبكة «ســند» ،علــى خبــرة أوســع فــي رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن ،وذلــك بعــد مــرور
خمــس ســنوات فــي عملهــم اليومــي والمســتمر برصــد
وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن.
 .2.3.3.1.2الزيــادة الكميــة فــي المعلومــات التــي يصــل
إليهــا الراصــدون مــن خــال مــا يردهــم مــن شــكاوى عبــر البريــد
اإللكترونــي ،إضافــة إلــى توســع نشــاط مواقــع اإلعــام
اإللكترونيــة فــي العالــم العربــي برصــد مــا يتعــرض لــه
الصحفيــون مــن انتهــاكات فــي بلدانهــم.
 .2.3.3.1.3بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى إصدارهــا لتقريــر
حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي ،تمكنــت شــبكة
«ســند» مــن التوســع فــي عالقاتها مــع الناشــطين الحقوقيين
ومنظمــات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وحريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام إقليميـ ًـا ودوليـ ًـا ،مــا يزيــد مــن تدفــق المعلومــات عــن
االنتهــاكات.
 .2.3.3.1.4الحــظ الراصــدون فــي «ســند» والدة عــدد مــن
مراكــز ومؤسســات المجتمــع المحليــة فــي عــدد مــن البلــدان
العربيــة ،وكان رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى
اإلعالمييــن وحقــوق اإلنســان أحــد نشــاطاتها األساســية.
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 .2.3.3.2.3وزادت االنتهــاكات بشــكل ملحــوظ فــي اليمــن
بســبب ظــروف الحــرب والمعــارك التــي دارت بيــن األطــراف
المتنازعــة ،وعلــى وجــه الخصــوص تعمــد «جماعــة الحوثــي»
االعتــداء علــى مؤسســات اإلعــام واإلعالمييــن ،وهــو األمــر
الــذي أيدتــه منظمــات الدفــاع عــن حريــة اإلعــام ـ اإلقليميــة
والدوليــة ـ ،حيــث ســجلت الجماعــة  248انتهـ ً
ـاكا فــي  94حالــة
اعتــداء ،وحلــت بالمرتبــة الثالثــة فــي قائمــة الجهــات المنتهكــة
لحريــة اإلعــام مــن بيــن  17جهــة.
 .2.3.3.2.4كمــا الحــظ التقريــر زيــادة فــي االنتهــاكات التــي
يرتكبهــا مواطنــون عاديــون فــي ســياقات متعــددة ،كمــا
لوحــظ زيــادة فــي عــدد االنتهــاكات الصــادرة عــن ســلطات
ومؤسســات قضائيــة ،مــا يزيــد مــن عــدد االنتهــاكات الكمــي.
 .2.3.3.2.5ومــن واقــع المقارنــة فــي عــدد االنتهــاكات
الكميــة خــال األعــوام األربــع الماضيــة مــن عمــر تقريــر حالــة
الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي؛ الحــظ الباحثــون أن
االنتهــاكات بعــد العــام  2012قــد بــدأت باالرتفــاع ،مــا يشــير
إلــى تأثــر وارتبــاط مســتوى الحريــات اإلعالميــة بالواقــع
ً
واضحــا أن االنتهــاكات
السياســي واالجتماعــي ،وبــدا
تزايــدت بعــد تراجــع حــركات االحتجــاج ومــا ســمي بـ»الربيــع
العربــي» فــي  2011ـ .2012
الجــدول رقــم ( :)1مقارنــة لعــدد االنتهــاكات الموثقــة فــي
تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي لألعــوام
 2012وحتــى 2015
تقرير عام

عدد االنتهاكات

%

2012

1691

13.4

2013

3595

28.5

2014

3277

26

2015

4034

32

المجموع

12.597

%100
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 .2.4أشــكال وأنــواع االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعالم

فــي العالــم العربــي  2015واتجاهاتها

 .2.4.1ســجل الراصــدون والباحثــون فــي برنامــج «عيــن» 47
ً
وشــكال مــن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا إعالميــون
نوعــا
ً
وصحفيــون ،إلــى جانــب مؤسســات إعالميــة فــي دول العالــم
العربــي خــال العــام .2015
 .2.4.2والحــظ الباحــث وبالنظــر إلــى كافــة االنتهــاكات المدرجة
فــي الجــدول أدنــاه؛ أن نوعية وطبيعــة االنتهاكات جاءت بهدف
المنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات عــن الجمهــور ،حيــث
تســيد انتهــاك منــع التغطيــة قائمــة االنتهــاكات بنســبة %20.5
مــن مجمــوع االنتهــاكات ،إال أن العــام  2015تميــز باســتخدام
العنــف والقــوة المفرطــة لمنــع الصحفييــن مــن التغطيــة
ً
خطوطــا حمــراء لــدى الجهــات
وإرهابهــم مــن نشــر مــا يعتبــر
المنتهكــة ،والتــي كان أبرزهــا ســلطات االحتــال اإلســرائيلي
التــي تعمــدت اســتهداف الصحفييــن الفلســطينيين فــي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باإلصابــة لمنعهــم مــن نقــل
وقائــع االعتــداء علــى المتظاهريــن المحتجيــن علــى سياســات
االحتــال ،إضافــة إلــى اعتــداءات األجهــزة األمنيــة الممنهجــة
والتــي تعــرض لهــا الصحفيــون واإلعالميــون فــي عــدد مــن
دول العالــم العربــي وعلــى وجــه الخصــوص فــي مصــر
والعــراق ولبنــان وتونــس ،وذلــك أثنــاء قيــام اإلعالمييــن
بتغطيــة التظاهــرات االحتجاجيــة علــى الممارســات التــي
تتخذهــا الســلطات الرســمية فــي تلــك البلــدان ،كمــا وقعــت
انتهــاكات أثنــاء تغطيــة الصحفييــن لمــا نتــج عــن عمليــات
إرهابيــة ،فيمــا أصيــب مــا يزيــد عــن  50صحفيـ ًـا أثنــاء قيامهــم
بتغطيــة االشــتباكات والمعــارك المســلحة بيــن أطــراف النــزاع
فــي ســوريا والعــراق واليمــن علــى وجــه التحديــد ،ناهيــك عــن
اعتــداءات «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن علــى الصحفييــن
ومؤسســات اإلعــام ،حيــث وثــق التقريــر  440اعتــداء جسـ ً
ـديا
علــى صحفييــن وإعالمييــن وبنســبة  %11مــن مجمــوع
ً
صحفيــا وصحفيــة بجــروح
االنتهــاكات ،كمــا وثــق إصابــة 292
أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة مــا شــكل  %7.2مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،والالفــت أن أســلوب احتجــاز الحريــة التعســفي
لمنــع التغطيــة فــي الغالــب ،قــد جــاء فــي المرتبــة الرابعــة
علــى قائمــة االنتهــاكات إذ وثــق التقريــر حجــز حريــة  292صحفيـ ًـا
وصحفيــة مــا شــكل  %5.8مــن مجمــوع االنتهــاكات.

.2.4.3

لقــد تبيــن للباحثيــن فــي شــبكة «ســند» مــن خــال

دراســة واقــع االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي
العالــم العربــي أن غالبيــة الــدول العربيــة تشــترك فــي أنمــاط
متعــددة مــن االنتهــاكات ،ويمكــن اعتبــار االنتهــاكات العشــرة
ً
شــيوعا
األولــى الــواردة فــي قائمــة االنتهــاكات هــي األكثــر

ً
وانتشــارا فــي العالــم العربــي ،ويعتقــد الباحثــون فــي
«ســند» بــأن غالبيــة االنتهــاكات التــي احتلــت مراتــب متقدمــة
ُيدعــى بــأن الموظفيــن المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون قــد

ارتكبوهــا وتتحمــل مســؤوليتها الــدول التــي وقعــت بهــا،
فيمــا تتحمــل جهــات أخــرى مثــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي
المســؤولية عــن االعتــداءات واالنتهــاكات التــي ارتكبتهــا
بحــق الصحفييــن الفلســطينيين ،كمــا ينــص عليــه القانــون
الدولــي ،وهنــاك جهــات أخــرى مثــل تنظيــم «داعــش»
و»جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن ،وقــد خلــص التقريــر إلــى
تفســير واقــع االنتهــاكات واتجاهاتهــا كالتالــي ،وذلك بحســب
تسلســل مراتبهــا فــي قائمــة االنتهــاكات:
 .2.4.3.1المنــع مــن التغطيــة :تشــترك غالبيــة دول العالــم
العربــي بمنــع الصحفييــن مــن التغطيــة ،وقــد احتــل انتهــاك
منــع التغطيــة المرتبــة األولــى علــى قائمــة االنتهــاكات
بتكــرره  828مــرة ،وبنســبة  %20.5مــن مجمــوع االنتهــاكات،
كمــا احتــل المرتبــة األولــى فــي  8دول عربيــة ،حيــث تكــرر منــع
الصحفييــن الفلســطينيين مــن التغطيــة مــن قبــل قــوات
وســلطات االحتــال اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة 250
مــرة ،وهــو أعلــى معــدل بمنــع التغطيــة ســجله التقريــر
العــام الماضــي ،فيمــا تكــررت حــاالت منــع التغطيــة فــي
مصــر  221مــرة ،ثــم تونــس  ،95العــراق  ،84األجهــزة األمنيــة
التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة وأجهــزة
الحكومــة المقالــة فــي قطــاع غــزة  ،51ويليهــا المغــرب ،33
ثــم البحريــن  ،7الجزائــر  6وقطــر .4

.2.4.3.2

االعتــداء الجســدي :جــاء انتهــاك «االعتــداء

الجســدي» بالمرتبــة الثانيــة وتكــرر  440مــرة وبنســبة  %11مــن
مجمــوع االنتهــاكات ،وقــد جــاء هــذا النــوع مــن االنتهــاكات
الجســيمة فــي مراتــب متقدمــة علــى قائمــة االنتهــاكات وبــرز
فــي  8دول عربيــة ،وقــد ســجلت أعلــى معــدالت االعتــداء
الجســدي علــى الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة
الغربيــة مــن قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي أثنــاء قيامهــم
بتغطيــة تظاهــرات المواطنيــن الفلســطينيين احتجاجـ ًـا علــى
ممارســات االحتــال التعســفية بحقهــم ،حيــث تكــررت 135
ً
كمــا االعتــداءات الجســدية وبشــكل مالحــظ
مــرة ،ويليهــا
فــي تونــس حيــث تكــررت  87مــرة ،وفــي مصــر والعــراق
ســجل التقريــر تكــرار االعتــداءات علــى الصحفييــن  59مــرة
فــي كل منهمــا وذلــك أثنــاء تغطيــة التظاهــرات الســلمية
للمواطنيــن ،يليهمــا االعتــداءات الجســدية علــى الصحفييــن
فــي لبنــان وتكــررت  23مــرة ،وفــي اليمــن  22مــرة خاصــة مــن
قبــل «جماعــة الحوثــي» ،المغــرب  17مــرة ومنهــا اعتــداءات
وقعــت مــن قبــل مســؤولين ومتنفذيــن علــى خلفيــة نشــر
ً
وأخيــرا الجزائــر  11مــرة.
أخبــار تتهمهــم بالفســاد،
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 .2.4.3.3اإلصابــة بجــروح :فــي المرتبــة الثالثــة علــى قائمــة
االنتهــاكات حــل انتهــاك «اإلصابــة بجــروح» وتكــرر  292مــرة
وبنســبة  %7.2مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وبالعــودة إلــى الــدول
التــي تعــرض فيهــا إعالميــون وصحفيــون لإلصابــة بجــروح
أثنــاء التغطيــة ،فقــد تكــررت إصابــة الصحفييــن الفلســطينيين
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  149مــرة وذلــك بســبب
اســتهدافهم المتعمــد باإلصابــة باألعيــرة المطاطيــة والغــاز

قامــت األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية بحجــز
حريــة  22صحفيـ ًـا ،وفــي قطــاع غــزة قامــت األجهــزة األمنيــة
التابعــة للحكومــة المقالــة بحجــز حريــة  25صحفيـ ًـا ،وبجمعهــم
يصبــح العــدد  96صحفيــا فلســطينيا تعرضــوا لحجــز الحريــة
التعســفي فــي فلســطين المحتلــة ،منهــم  47صحفيـ ًـا فــي
الضفــة والقطــاع ،فيمــا تعــرض  68صحفيـ ًـا فــي مصــر لحجــز

المســيل للدمــوع وغيرهــا مــن أدوات االعتــداء عليهــم أثنــاء

الحريــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة المكلفــة بإنفــاذ القانــون،

قيامهــم بتغطيــة االعتــداء علــى المواطنيــن الفلســطينيين،

كمــا قامــت األجهــزة األمنيــة فــي العــراق بحجــز حريــة 20

وقــد بلــغ عــدد اإلصابــات بجــروح علــى يــد قــوات االحتــال
ضعــف عــدد اإلصابــات بجــروح لباقــي الحــاالت المرصــودة

ً
ً
ً
صحفيــا،
عراقيــا ،وفــي المغــرب حجــزت حريــة 12
صحفيــا
وفــي األردن أوقفــت الســلطات  10إعالمييــن ،وأخيـ ً
ـرا فــي

فــي دول العالــم العربــي والتــي بلغــت  143مقابــل  149فــي

ليبيــا ورغــم ضآلــة عــدد العامليــن فــي قطــاع اإلعــام إال أن

الضفــة والقطــاع .فيمــا وثــق التقريــر  35حالــة إصابــة بجــروح

القــوات األمنيــة المكلفــة بإنفــاذ القانــون حجــزت حريــة 4

تعــرض لهــا صحفيــون عراقيــون ،خــال قيامهــم بتغطيــة

صحفييــن.

االحتجاجــات الســلمية إلــى جانــب التعــرض لإلصابــة أثنــاء

.2.4.3.5

القيــام بتغطيــة االشــتباكات المســلحة بيــن الجيــش العراقــي
ً
صحفيا
والحشــد الشــعبي وتنظيــم «داعــش» .وقد تعــرض 24
فــي ســوريا لإلصابــة بجــروح أثنــاء القيــام بتغطيــة االشــتباكات
المســلحة بيــن الجيــش النظامي الســوري وتنظيمات مســلحة،
علمـ ًـا بــأن جـ ً
ـزءا مــن الضحايــا مــن الصحفييــن المصابيــن تعــرض
لإلصابــة أثنــاء مرافقتــه لقــوات الجيــش النظامــي ،والجــزء
اآلخــر أصيــب أثنــاء مرافقتــه لتنظيمــات معارضــة مســلحة أو
أثنــاء تواجــده للتغطيــة فــي مواقــع االشــتباكات .وكمــا فــي
العــراق وســوريا فقــد تعــرض  18صحفيـ ًـا يمنيـ ًـا لإلصابــة أثنــاء
القيــام بتغطيــة االشــتباكات بيــن عناصــر «جماعــة الحوثــي»
والجيــش النظامــي اليمنــي ،أو أثنــاء التواجــد فــي مناطــق
ً
علمــا أن بعضهــم أصيــب نتيجــة
االشــتباك المســلح بينهمــا،
قصــف طيــران التحالــف العربــي لمواقــع تواجــد بهــا صحفيــون
بهــدف التغطيــة .كمــا أصيــب  18صحفيـ ًـا فــي مصــر بجــروح أثناء
تغطيــة مســيرات االحتجــاج الســلمية .وأصيــب  14صحفيـ ًـا فــي
تونــس أثنــاء تغطيــة تجمعــات احتجاجيــة وعمليــات اإلرهــاب.
وفــي لبنــان أصيــب  9صحفييــن بجــروح غالبيتهــم أثنــاء قيامهــم
بتغطيــة االحتجاجــات الســلمية للمواطنيــن .وفــي المغــرب
أصيــب  8صحفييــن بجــروح خــال تغطياتهــم اإلعالميــة ،وأخيـ ً
ـرا
أصيــب  6صحفييــن بجــراح نتيجــة اعتــداءات األجهــزة األمنيــة
التابعــة لحكومــة «حمــاس» المقالــة عليهــم بســبب عملهــم
اإلعالمــي.

.2.4.3.4

حجــز الحريــة التعســفي :واحتــل انتهــاك «حجــز

الحريــة التعســفي» المرتبــة الرابعــة علــى قائمــة االنتهــاكات
وتكــرر  234مــرة وبنســبة  %5.8مــن مجمــوع االنتهــاكات،
ً
تعســفيا خاصــة أثنــاء قيامهــم
وبــرز احتجــاز حريــة الصحفييــن
بالتغطيــة بالدرجــة األولــى فــي الضفــة الغربيــة حيــث أقدمــت
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ً
ـطينيا ،كمــا
قــوات االحتــال علــى حجــز حريــة  49صحفيـ ًـا فلسـ

اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات:

ً
ً
وصحفيــا إلــى جانــب مؤسســات
إعالميــا
وتعــرض 193
إعالميــة ألضــرار ماديــة وخســائر بالممتلــكات وبنســبة %4.8
مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،كان أبرزهــا فــي الســودان
التــي تكــرر فيهــا هــذا النــوع مــن االنتهــاكات  56مــرة نتيجــة
قيــام الســلطات األمنيــة بمصــادرة الصحــف بعــد الطباعــة
ً
ـيوعا فــي الســودان ،فيمــا تعرضــت
وهــو االنتهــاك األكثــر شـ
 34مؤسســة إعالميــة فــي اليمــن لخســائر ماديــة وأضــرار
بالممتلــكات نتيجــة اســتهداف «جماعــة الحوثــي» لمقــرات
العمــل اإلعالمــي بالقصــف ومصــادرة محتوياتهــا مــن أجهــزة
ومعــدات ،وتســببت قــوات االحتــال بخســائر ماديــة لـــ 32
ً
إعالميــا ومؤسســة إعالميــة نتيجــة االعتــداء علــى أدوات
العمــل بمصادرتهــا و /أو تكســيرها ،وهــو النمــط الذي تعرض
لــه الصحفيــون ومؤسســات اإلعــام فــي مصــر حيــث تكــررت
خســائر اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام الماديــة  24مــرة،
بينمــا تعــرض  7صحفييــن فــي المغــرب لخســائر ماديــة نتيجــة
االعتــداء علــى أدوات عملهــم.

.2.4.3.6

االعتــداء اللفظــي :لقــد تكــرر «االعتــداء

اللفظــي» علــى الصحفييــن كمــا تمكــن الباحثــون مــن توثيقــه
 181مــرة وبنســبة  ،%4.5وحــل بالمرتبــة السادســة علــى
قائمــة االنتهــاكات ممــا يرشــحه ليكــون واحـ ً
ـدا مــن االنتهــاكات
الشــائعة التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون في العالــم العربي،
وقــد بــرز تكــرار هــذا النــوع مــن االنتهــاكات فــي مصــر حيــث
تكــرر  30مــرة ،كمــا تعــرض الصحفيــون الفلســطينيون
العتــداءات لفظيــة مــن قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي 30
مــرة ،وفــي تونــس  29مــرة ،وفــي العــراق  28مــرة ،وفــي
المغــرب  21مــرة ،فيمــا تعــرض صحفيــون فلســطينيون فــي
قطــاع غــزة العتــداءات لفظيــة تكــررت  17مــرة ،وفــي الجزائــر
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 9مــرات ،بينمــا تعــرض  7صحفييــن لهــذا النــوع مــن االعتــداءات
فــي لبنــان  7مــرات.

.2.4.3.7

التهديــد باإليــذاء :ووثــق التقريــر تعــرض 158

صحفيــا لـ»التهديــد باإليــذاء» ،وقــد حــل بالمرتبــة الســابعة
وبنســبة  %4مــن مجمــوع االنتهــاكات ،ولوحــظ تعــرض
الصحفييــن الفلســطينيين لتهديــدات باإليــذاء مــن قبــل قــوات
ً
صحفيــا
االحتــال اإلســرائيلي  33مــرة ،فيمــا تعــرض 32
لتهديــدات باإليــذاء غالبيتهــا مــن قبــل تنظيــم «داعــش»،
فيمــا تعــرض  21صحفيـ ًـا يمنيـ ًـا لتهديــدات غالبيتهــا مــن قبــل
«جماعــة الحوثــي» .وعلــى التوالــي تكــررت التهديــدات باإليــذاء
ً
ً
صحفيــا فــي قطــاع غــزة ،و9
صحفيــا فــي مصــر ،و12
لـــ 15
صحفييــن فــي تونــس ،و 7صحفييــن فــي كل مــن الســعودية
والضفــة الغربيــة بفلســطين المحتلــة ،و 6فــي المغــرب ،و5
فــي لبنــان.
 .2.4.3.8االســتهداف المتعمــد باإلصابــة :وســجل التقريــر

تعــرض  147صحفيـ ًـا وصحفيــة لالســتهداف المتعمــد باإلصابة

أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة ،وحــل االســتهداف فــي
المرتبــة الثامنــة وشــكلت نســبته  %3.6من مجمــوع االنتهاكات،
ووقعــت غالبيتهــا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن
قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي باالســتهداف المتعمــد
للصحفييــن أثنــاء قيامهــم بالتغطيــات اإلعالميــة  132مــرة ،أي
مــا نســبته  %90مــن مجمــوع اســتهداف اإلعالمييــن باإلصابــة.
 .2.4.3.9حجــب المعلومــات :لقــد تكــرر «حجــب المعلومــات»
حســبما تمكنــت «ســند» مــن توثيقــه  143مــرة ،وبنســبة %3.5
مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وعلــى الرغــم مــن انتشــار حجــب
المعلومــات عــن الصحفييــن وشــيوعه فــي غالبيــة دول العالــم
ً
واضحــا
العربــي رغــم صعوبــة توثيقــه ،إال أنــه انتهــاك بــات
ويمكــن توثيقــه فــي مصــر حيــث وثقــت «ســند»  98حالــة حجــب
معلومــات ،وفــي العــراق  15حالــة.

.2.4.3.10

حجــز أدوات العمــل :ومــن الالفــت أن يحتــل

انتهــاك «حجــز أدوات العمــل» المرتبــة العاشــرة بتكــرره 104
مــرات ،وبنســبة بلغــت  %2.6مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وهــو
ً
كثيــرا مــا تمارســه األجهــزة األمنيــة بهــدف حجــب
انتهــاك
المعلومــات ومنــع التغطيــة ،وقــد تكــرر هــذا االنتهــاك بشــكل
مالحــظ فــي العــراق  22مــرة ،كمــا تكــرر بنفــس المعــدل فــي
قطــاع غــزة حيــث تكــرر حجــز أدوات عمــل الصحفييــن مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة لحكومــة «حمــاس»  22مــرة ،ثــم فــي مصــر 17
مــرة ،المغــرب  11مــرة واليمــن  7مــرات.

.2.4.3.11

وتوزعــت باقــي االنتهــاكات بنســب متشــابهة

فــي بعضهــا ومختلفــة فــي بعضهــا اآلخــر وبشــكل تنازلــي
مــن األعلــى فاألدنــى حيــث تكــرر االعتقــال التعســفي 99
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مــرة ،االعتــداء علــى أدوات العمــل  ،89التحقيــق األمنــي ،85
المضايقــة  ،85االختطــاف واالختفــاء القســري  ،85المحاكمــة
غيــر العادلــة  ،77مصــادرة أدوات العمــل  ،63المصــادرة بعــد
الطبــع  ،57حــذف محتويــات الكاميــرا  ،55الرقابــة المســبقة
 ،51االعتــداء علــى مقــار العمــل  ،49المنــع مــن التنقــل
والســفر  ،44المنــع مــن النشــر والتوزيــع  ،43المعاملــة
المهينــة  ،40القتــل العمــد  ،39التوقيــف التعســفي ،35
االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة  ،35المنــع مــن البــث
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اإلذاعــي والفضائــي  ،35حجــب المواقــع اإللكترونيــة ،31

 .2.4.3.13ويوضــح الجــدول اآلتــي مختلــف االنتهــاكات

القرصنــة اإللكترونيــة  ،29التعذيــب  ،25حجــز الوثائــق الرســمية

التــي تمكــن فريــق برنامــج «عيــن» مــن رصدهــا وتوثيقهــا

 ،23االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة  ،23التحريــض ،22

مــن خــال عمليــات رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة

الحبــس  ،20التهديــد بالقتــل  ،16القتــل غيــر العمــد  ،15المنــع

علــى حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي عــام  ،2015وال

مــن اإلقامــة  ،14المنــع مــن العمــل اإلعالمــي  ،8إيــذاء

يمكــن القــول بأنهــا حصيلــة كافــة االنتهــاكات ،إال أنهــا تعبــر

ذوي القربــى  ،7محاولــة االغتيــال  ،3محاولــة االختطــاف

عــن طبيعــة االنتهــاكات وتؤشــر إلــى مــدى نســبها وتوقــع

 ،3التشــويش علــى البــث اإلذاعــي والفضائــي  ،3الفصــل

تكرارهــا:

التعســفي  ،2الحرمــان مــن العــاج .2

 .2.5االنتهاكات الجسيمة 2015

.2.4.3.12

ووقعــت انتهــاكات لمــرة واحــدة وتمثلــت فــي

انتهاكــي عــدم منــح تصريــح عمــل والحرمــان مــن المــأكل
والمشــرب.

.2.5.1

يعــرض التقريــر واقــع االنتهــاكات الجســيمة فــي

كل دولــة بشــكل مخصــص فــي البــاب الرابــع منــه ،لكنــه
يعــرض هنــا نســبة االنتهــاكات الجســيمة وتكرارهــا فــي
ً
ســريعا مــع العــام .2014
العــام  ،2015ويحــاول مقارنتهــا

.2.5.2

ً
انتهــاكا ســجلها التقريــر عــام
ومــن أصــل 4034

 ،2015بلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة  1269انتهـ ً
ـاكا موزعــة
علــى  11نوعـ ًـا مــن االنتهــاكات التــي تتفــاوت نسـ ً
ـبيا فــي
جســامتها ،وبنســبة مئويــة بلغــت  %30.6مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،حيــث يمكــن القــول أن ثلــث االنتهــاكات
التــي تعــرض لهــا الصحفيــون واإلعالميــون فــي العالــم
العربــي جســيمة ،كمــا يمكــن القــول بــأن  %23.5مــن أنــواع
االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر جســيمة ،وكلهــا نســب
ً
قياســا بحجــم اإليــذاء الــذي قــد تلحقــه بالضحايــا
مرتفعــة
مــن الصحفييــن علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي.

.2.5.3

ومــن الواجــب القــول بــأن االعتــداء علــى الحق في

الحيــاة مــن خــال القتــل العمــد ،إلى جانب القتــل غير العمد
أثنــاء قيــام الصحفييــن بتغطيــة المواجهــات المســلحة فــي
مناطــق النــزاع المســلح هــو أخطــر االنتهــاكات الجســيمة،
فالحــق فــي الحيــاة هــو أقــدس الحقــوق وأهمهــا.

.2.5.4

ً
ً
وإعالميــا
صحفيــا
لقــد وثــق التقريــر مقتــل 54

خــال العــام  ،2015غالبيتهــم ضحايــا العنــف فــي العــراق
ً
ً
عمــدا،
صحفيــا قتلــوا
وليبيــا وســوريا واليمــن ،منهــم 39
فيمــا فقــد  15صحفــي نتيجــة القتــل غيــر العمــد ،وقــد
شــكلت حــاالت قتــل الصحفييــن وفقدانهــم للحيــاة ســواء
بالقتــل العمــد وغيــر العمــد مــا نســبته  %1.3مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،فيمــا شــكلت مــا نســبته  %4.4مــن مجمــوع
االنتهــاكات الجســيمة.

.2.5.5

وإلــى جانــب القتــل العمــد فقــد نجــا  3صحفييــن

مــن المــوت أثنــاء تعرضهــم لمحــاوالت اغتيــال ،بينمــا
ســجل التقريــر اختطــاف  85صحفيـ ًـا غالبيتهــم فــي اليمــن
مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» ،وقــد تعــرض ثالثــة صحفييــن
آخريــن لمحــاوالت اختطــاف بــاءت بالفشــل.
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.2.5.6

ومــن االنتهــاكات الجســيمة البــارزة التــي تمكــن

المرتبــة األولــى حيــث تكــرر  905مــرات وبنســبة بلغــت %71.3

التقريــر مــن توثيقهــا تعــرض  25صحفيـ ًـا للتعذيــب ،إلــى جانــب

مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة ،وبنســبة  %22.4مــن

تعــرض  40صحفيـ ًـا آخريــن للمعاملــة المهينــة والــا إنســانية،

مجمــوع االنتهــاكات العــام.

وال يقــل حرمــان صحفييــن اثنيــن مــن العــاج خــال تواجدهــم

 .2.5.12وحلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة واألمان

فــي الســجن خطــورة عــن التعذيــب ،بــل يعتبــر الحرمــان مــن
العــاج نوعـ ًـا مــن أنــواع التعذيــب المتعمــد كشــكل مــن أشــكال
العقــاب ،وذات األمــر بالنســبة لتعــرض صحفــي مــن الحرمــان
مــن المــأكل والمشــرب.

.2.5.7

ومــن الالفــت فــي قائمــة االنتهــاكات الجســيمة هــو

مــا وثقــه التقريــر مــن نســب مرتفعــة فــي االعتــداءات التــي

 %19مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة ،و %6مــن مجمــوع
االنتهــاكات العــام ،ويليــه فــي المرتبــة الثالثــة االعتــداءات
علــى الحــق فــي عــدم الخضوع للتعذيــب أو لغيره من ضروب
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة
ً
وأخيرا
وتكررت  65مرة بنســبة  %5من االنتهاكات الجســيمة،

تشــكل خطـ ً
ـرا علــى حيــاة الصحفييــن وســامتهم البدنيــة ،حيــث

حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي الحيــاة والتــي تمثلــت

جــاء انتهــاك االعتــداء الجســدي علــى رأس قائمــة االنتهــاكات

بالقتــل العمــد وغيــر العمــد ومحــاوالت االغتيــال وتكــررت 57

الجســيمة إذ تكــرر  440مــرة عــام  ،2015وبنســبة بلغــت %11

مــرة بنســبة  %4.5مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة.

مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وجــاء انتهــاك اإلصابــة بجــروح بالمرتبة

 .2.6مقارنــة االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي

ً
مكــررا  292بنســبة  ،%7.2ويليــه مباشــرة االســتهداف
الثانيــة
المتعمــد باإلصابــة وتكــرر  147مــرة بنســبة .%3.6

.2.5.8

وحــل اعتقــال الصحفييــن وتوقيفهــم بشــكل

تعســفي فــي المرتبــة الرابعــة ،حيــث وثــق التقريــر اعتقــال
وتوقيــف  134صحفيـ ًـا بشــكل تعســفي وبلغــت نســبتهم مــن
مجمــوع االنتهــاكات  ،%3.3فيمــا بلغــت نســبتهم مــن مجمــوع
االنتهــاكات الجســيمة .%10.5

.2.5.9

ومــن االنتهــاكات التــي ثبــت للباحــث صحــة وقوعهــا

بعــد ادعــاءات الضحايــا مــن الصحفييــن أنهــم تعرضــوا لهــا
وعرضــوا أدلتهــم عليهــا انتهــاك «التهديــد بالقتــل» والــذي تكــرر
 16مــرة وبنســبة  %0.4مــن مجمــوع االنتهــاكات العام ،وبنســبة
ً
علمــا بــأن التقاريــر
 %1.3مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة،
الســابقة لشــبكة «ســند» ســجلت مقتــل عــدد مــن الصحفييــن
بعــد تعرضهــم للتهديــد بالقتــل.
 .2.5.10لقــد قــرر الباحــث في «ســند» وضــع كافة االنتهاكات
المتعلقــة بإيــذاء ذوي قربــى الضحايــا مــن الصحفييــن فــي

العالــم العربــي بيــن عامــي  2014و2015

.2.6.1

أظهــرت نتيجــة البحــث فــي الفروقــات الكميــة لنــوع

ً
ً
ملحوظــا فــي
ارتفاعــا
االنتهــاكات بيــن عامــي  2014و2015
ً
ً
نوعــا ،فيمــا
نوعــا مــن أنــواع االنتهــاكات مــن أصــل 47
22
ً
ً
نوعــا آخــر مــن االنتهــاكات ،بينمــا
انخفاضــا فــي 12
لوحــظ
بقيــت  9أنــواع ثابتــة بشــكل نســبي.

.2.6.2

المالحظــة األهــم فــي الفروقــات التــي اســتنتجها

التقريــر هــي ارتفــاع نســب  6أنــواع مــن أنــواع االنتهــاكات
الجســيمة ،حيــث ارتفــع تكــرار االعتــداء الجســدي مــن  283مــرة
عــام  2014إلــى  440مــرة فــي  ،2015وعلــى ذات النســق،
ارتفــع تكــرار اإلصابــة بجروح من  188إلى  ،292واالســتهداف
المتعمــد باإلصابــة مــن  56إلــى  ،147فيمــا تمكــن الباحثــون
فــي شــبكة «ســند» مــن توثيــق  40حالــة «معاملــة مهينــة»
فــي  ،2015مقابــل حالتيــن فقــط فــي  ،2014ووثــق التقريــر
ً
ً
ً
تعســفيا ،ولــم يوثــق أي حالــة
توقيفــا
صحفيــا
توقيــف 35
توقيــف تعســفي عــام  ،2014وأخيـ ً
ـرا وثــق التقريــر  3حــاالت

قائمــة االنتهــاكات الجســيمة ،ومنهــا مــا وقــع فــي اليمــن

محــاوالت اختطــاف وهــو االنتهــاك الــذي لــم يوثقــه التقريــر

ومصــر ،وذلــك لســبب رئيــس وهــو أن كافــة هــذه الحــاالت

فــي العــام الســابق.

تعــرض فيهــا أقربــاء  7صحفييــن النتهــاكات خطيــرة ومنهــا

.2.6.3

االختطــاف واالعتــداء الجســدي والمعاملــة المهينــة والســجن،
وذلــك بهــدف معاقبــة الصحفييــن الذيــن تعــرض أقرباؤهــم
لإليــذاء نتيجــة تعــارض مــا ينشــرونه مــن أخبــار ومعلومــات
مــع الجنــاة ،وفــي أحيــان أخــرى إخضــاع الصحفييــن لتســليم
أنفســهم لألســر واالحتجــاز علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي.

.2.5.11

وبتوزيــع االنتهــاكات الجســيمة علــى الحقــوق

اإلنســانية المعتــدى عليهــا والخاضعــة لقانون حقوق اإلنســان،
فــإن االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية قــد احتــل

72

الشــخصي بالمرتبــة الثانيــة وقــد تكــررت  242مــرة بنســبة

ويالحــظ أن االنتهــاكات الجســيمة التــي ارتفعــت

نســبتها الكميــة تالمــس االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة
الشــخصية ،والحــق فــي معاملــة غيــر مهينــة وقاســية وحاطــة
بالكرامــة اإلنســانية ،والحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي.

.2.6.4

ومــن المالحظــات األخــرى مــن خالصــة المقارنــة

الزيــادة الكميــة فــي منــع التغطيــة وحجــب المعلومــات عــن
الصحفييــن ،مــع اإلشــارة ـ كمــا ســلف ذكــره أعــاه ـ أن عمليــة
المنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات قــد تتضمــن أنواعـ ًـا

واقع الحريات اإلعالمية في العالم العربي 2015
أخــرى مــن االنتهــاكات مثــل حجــز الحريــة التعســفي ،وحجــز

الباحثون في «ســند» من رصدها وتوثيقها هي انتهاكات

ً
ارتفاعــا
أدوات العمــل ،وفــي هــذا اإلطــار فقــد وثــق التقريــر

ثابتــة ومســتقرة ومتكــررة الحــدوث ،األمــر الــذي مــن شــأنه

بمنــع التغطيــة مــن  582فــي  2014إلــى  828فــي ،2015

توقــع تكرارهــا وحدوثهــا خــال العــام  2016علــى المــدى

وعلــى ذات النســق ارتفــع تكــرار حجــب المعلومــات مــن 104

القريــب ،فيمــا يأمــل القائمــون علــى إدارة شــبكة «ســند»

إلــى .143

أن ال تســتمر االنتهــاكات األخطــر واألكثــر جســامة ومنهــا

.2.6.5

وبهــدف المنــع مــن التغطيــة ارتفــع تكــرار حجــز الحريــة

التعســفي مــن  143إلــى  ،234حجــز أدوات العمــل مــن 89
إلــى  ،104االعتــداء علــى ادوات العمــل مــن  75إلــى ،89
حــذف محتويــات الكاميــرا مــن  43إلــى  ،55المنــع مــن التنقــل

بالقتــل العمــد وغيــر العمــد واالختطــاف ،كمــا يأملــون الحــد
مــن تعــرض اإلعالمييــن لالعتقــال والتوقيــف التعســفي،
وتعرضهــم لإلصابــة بجــروح واســتهدافهم وفــي العديــد
مــن المــرات معاملتهــم معاملــة مهينــة وتعذيبهــم.

واإلقامــة والســفر مــن  13مــرة إلــى  ،58المنــع مــن النشــر
والتوزيــع مــن  33مــرة إلــى  43مــرة ،والمنــع مــن البــث اإلذاعــي
والفضائــي مــن  16مــرة إلــى  35مــرة.
 .2.6.6ويالحــظ فــي االنتهــاكات الخاضعــة للمنــع من التغطية
وحجــب المعلومــات والتــي ارتفعــت نســبها الكميــة فــي العــام
 2015أنهــا تالمــس الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام،
والحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي ،والحــق فــي التملــك،
والحــق فــي التنقــل واإلقامــة والســفر.
 .2.6.7وأمــا االنتهــاكات التــي الحــظ التقريــر ثبــات معدالتهــا
ً
نســبيا خــال العاميــن  2014و ،2015فقــد جــاءت االنتهــاكات
األشــد جســامة وتالمــس أقــدس الحقــوق اإلنســانية الــواردة
فــي العهديــن الدولييــن لحقــوق اإلنســان باالعتــداء علــى الحــق
فــي الحيــاة ،حيــث ســجل التقريــر مقتــل  39صحفيـ ًـا وصحفيــة
عــام  2015بالقتــل العمــد ،مقابــل  36صحفيـ ًـا وصحفيــة فــي
 ،2014فيمــا وثــق مقتــل  15صحفيـ ًـا بشــكل غيــر متعمــد أثنــاء
قيامهــم بالتغطيــة فــي  ،2015مقابــل  17فــي .2014
 .2.6.8ووثــق التقريــر اختطــاف  85صحفيـ ًـا وإخفائهــم قسـ ً
ـريا
ً
صحفيــا فــي  ،2014وعلــى ذات
فــي  ،2015مقابــل 82
النســق ،وقــد وثــق التقريــر تعــرض  25صحفيـ ًـا للتعذيــب العــام
الماضــي مقابــل  30صحفيـ ًـا فــي العــام الــذي ســبقه ،ووثــق
ً
صحفيــا مقابــل  19عــام  ،2014وتقاربــت نســبة
حبــس 20
انتهــاك مصــادرة أدوات العمــل بيــن العاميــن مــا بيــن  63و،59
والمصــادرة بعــد الطبــع بيــن  57و ،48الفصــل التعســفي بيــن
 5و ،2ونفــس العــدد فــي الحرمــان مــن العــاج بيــن  5و 2أيضـ ًـا.

.2.6.9

ويالحــظ أن االنتهــاكات التــي بقيــت معدالتهــا ثابتــة

نسـ ً
ـبيا بيــن العاميــن أنهــا ترتبــط بالحــق فــي الحيــاة ،الحــق فــي
الحريــة واألمــان الشــخصي ،الحــق فــي معاملــة إنســانية وعدم
التعــرض للمعاملــة الــا إنســانية والقاســية والحاطــة بالكرامــة
اإلنســانية ،الحــق فــي التملــك ،إلــى جانــب الحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام.

.2.6.10

ويمكــن القــول أن غالبيــة االنتهــاكات التــي تمكــن
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نوع االنتهاك

2014

2015

المنع من التغطية

582

828

التعذيب

30

25

االعتداء الجسدي

283

440

حجز الوثائق الرسمية

3

23

اإلصابة بجروح

188

292

االعتداء على الممتلكات الخاصة

60

23

حجز الحرية

143

234

التحريض

42

22

اإلضرار باألموال والخسائر
بالممتلكات

215

193

الحبس

19

20

االعتداء اللفظي

التهديد بالقتل

57

16

200

181

التهديد باإليذاء

القتل غير العمد

17

15

135

158

االستهداف المتعمد باإلصابة

المنع من العمل اإلعالمي

20

8

56

147

حجب المعلومات

إيذاء ذوي القربى

-

7

104

143

حجز أدوات العمل

محاولة االغتيال

32

3

89

104

االعتقال التعسفي

محاولة االختطاف

-

3

186

99

االعتداء على أدوات العمل

75

89

التشويش على البث اإلذاعي
والفضائي

13

3

التحقيق األمني

105

85

الفصل التعسفي

5

2

المضايقة

111

85

الحرمان من العالج

5

2

االختطاف واالختفاء القسري

82

85

عدم منح تصريح عمل

15

1

المحاكمة غير العادلة

-

77

الحرمان من المأكل والمشرب

-

1

مصادرة أدوات العمل

59

63

المجموع

3279

4034

المصادرة بعد الطبع

48

57

حذف محتويات الكاميرا

43

55

الرقابة المسبقة

69

51

االعتداء على مقار العمل

61

49

المنع من اإلقامة والتنقل والسفر

13

58

المنع من النشر والتوزيع

33

43

المعاملة المهينة

2

40

القتل العمد

36

39

التوقيف التعسفي

-

35

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

-

35

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

16

35

حجب المواقع اإللكترونية

14

31

القرصنة اإللكترونية

13

29

واقع الحريات اإلعالمية في العالم العربي 2015
 .2.7مقارنة االنتهاكات الجسيمة بين عامي  2014و2015
 .2.7.1وبالمقارنــة بيــن نســب االنتهــاكات الجســيمة للعاميــن
 2014و2015؛ وجــد الباحثــون تطابقـ ًـا الفتـ ًـا حيــث بلغــت نســبة
االنتهاكات الجســيمة في  ،)%30.6( 2015وفي ،)%30( 2014
أي بفــارق يــكاد ال يذكــر حيــث بلــغ  %0.6فقــط ،األمــر الــذي يــدل
علــى أن االنتهــاكات الجســيمة تحتــل ثلــث مجمــوع االنتهــاكات
وذلــك بالرغــم مــن اختــاف عددهــا بيــن العاميــن.
الجــدول رقــم ( :)3مقارنــة االنتهــاكات الجســيمة بيــن عامــي
 2014و2015

 .2.8مقارنة في الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها
لالنتهاكات الجسيمة لعامي  2014و2015

 .2.8.1وبالعــودة إلــى مقارنــة الحقــوق اإلنســانية
المعتــدى عليهــا مــن واقــع االنتهــاكات الجســيمة الموثقــة
خــال العاميــن  2014و ،2015يتبيــن أن االعتــداء علــى الحــق
فــي الســامة الشــخصية قــد ارتفــع خــال العــام 2015
إذ تكــرر  905مــرات وبنســبة  %71.3مــن مجمــوع الحقــوق
اإلنســانية المعتــدى عليهــا فــي االنتهــاكات الجســيمة،
مقابــل  589مــرة فــي  2014وبنســبة بلغــت  %59.3مــن
مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة بنفــس العــام ،وقــد احتــل
االعتــداء علــى هــذا الحــق المرتبــة األولــى فــي العاميــن.

نوع وشكل
االنتهاك

2014

%

2015

%

االعتداء الجسدي

283

8.6

440

11

اإلصابة بجروح

188

5.7

292

7.2

االستهداف
المتعمد باإلصابة

56

1.7

147

3.6

االعتقال
والتوقيف
التعسفي

186

5.6

134

3.3

االختطاف
واالختفاء
القسري

82

2.5

85

2

 .2.8.3ولوحــظ تضاعــف االعتــداءات علــى الحــق فــي
عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة عــام 2015
حيــث تكــرر  65مــرة وبنســبة  ،%5مقابــل تكــرره  32مــرة فــي
 2014ووصلــت نســبتها .%3.2

المعاملة المهينة

2

0.06

40

1

القتل العمد

36

1

39

1

التعذيب

30

0.9

25

0.6

الحبس

19

0.6

20

0.5

 .2.8.4وفيمــا يتعلــق باالعتــداءات علــى الحــق فــي الحيــاة
ويشــمل القتــل العمــد وغيــر العمــد ومحــاوالت االغتيــال،
فقــد انخفضــت معدالتهــا فــي  2015حيــث تكــررت 57
مــرة وبنســبة  ،%4.5مقابــل تكررهــا  85مــرة فــي 2014

التهديد بالقتل

57

1.7

16

0.4

القتل غير العمد

17

0.5

15

0.4

إيذاء ذوي القربى

--

--

7

0.2

محاولة االغتيال

32

1

3

0.1

محاولة االختطاف

--

--

3

0.1

الحرمان من
العالج

5

0.2

2

0.05

الحرمان من
المأكل والمشرب

--

--

1

0.05

مجموع
االنتهاكات
الجسيمة

993

%30

1269

%30.6

مجموع
االنتهاكات
ونسبتها المئوية

3279

%100

4034

%100

 .2.8.2فــي المقابــل؛ يالحــظ انخفــاض نســبي فــي
معــدل االعتــداء علــى الحــق فــي الحرية واألمان الشــخصي
خــال العــام  2015حيــث تكــرر  242مــرة وبنســبة  %19مــن
مجمــوع االعتــداء علــى الحقــوق اإلنســانية فــي االنتهــاكات
الجســيمة ،مقابــل  287خــال العــام الــذي ســبقه وبلغــت
نســبتها .%29

وبنســبة .%8.5
جــدول رقــم ( :)4مقارنــة فــي الحقــوق اإلنســانية المعتــدى
عليهــا لالنتهــاكات الجســيمة لعامــي  2014و2015
2014
الحق المعتدى عليه

التكرار

2015
%

التكرار

%

الحق في السالمة
الشخصية

589

59.3

905

71.3

الحق في الحرية واألمان
الشخصي

287

29

242

19

الحق في عدم الخضوع
للتعذيب أو لغيره من
ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الال
إنسانية أو المهينة

32

3.2

65

5

الحق في الحياة

85

8.5

57

4.5

993

%100

1269

%100
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 .2.9الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها على خلفية

العمل اإلعالمي 2015

 .2.9.5ومــن المؤشــرات الخطيــرة علــى حريــة اإلعــام اعتقــال

 .2.9.1وجــد الباحــث أن االعتــداءات التــي طالــت حريــة اإلعــام

ً
تعســفيا
اإلعالمييــن وحبســهم وتوقيفهــم وحجــز حريتهــم

واإلعالمييــن ومؤسســات العمــل اإلعالمــي خــال العــام
ً
ً
واســعا مــن انتهــاكات حقــوق
طيفــا
 2015قــد تضمنــت
اإلنســان بلغــت عشــرة حقــوق أساســية ،وقــد وزعهــا الباحــث
علــى عشــرة رتــب حســب تكــرار االعتــداءات الكميــة ونســبها
المئويــة مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر.
 .2.9.2حــل االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام بالمرتبــة األولــى فــي  1456انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها
مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر ،%36
علمـ ًـا أن مــن بينهــا  1026انتهـ ً
ـاكا تتعلــق بحجــب المعلومــات
مــا تشــكل نســبتها  ،%25.4أي مــا يزيــد عــن ربــع مجمــوع
االنتهــاكات مــا يســمح بالقــول أن حجــب المعلومــات ظاهــرة
كثيــرة االنتشــار فــي غالبيــة دول العالــم العربــي ،وهــي
مــن أكثــر ظواهــر االعتــداء علــى حريــة اإلعــام ،وبالرغــم

علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،أو أثنــاء قيامهــم بالتغطيــات
الميدانيــة ،واألخطــر اختطافهــم وإخفاؤهــم قسـ ً
ـريا ،حيــث تكــرر
االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي 506
مــرات ،وحــل فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة بلغــت  %12.7مــن
مجمــوع االنتهــاكات.
 .2.9.6ووثــق التقريــر  77اعتــداء علــى الحــق فــي محاكمــة

عادلــة ،وهــو معــدل مرتفــع نسـ ً
ـبيا حيــث واجــه العشــرات مــن

اإلعالمييــن قــرارات تعســفية صــدرت عــن هيئــات ومؤسســات
قضائيــة بحقهــم علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،خاصــة فــي
مصــر ،مــا وضــع االعتــداء علــى هــذا النــوع مــن الحقــوق فــي
المرتبــة الخامســة مــن بيــن عشــر رتــب وبنســبة بلغــت  %2مــن
مجمــوع االنتهــاكات.
 .2.9.7ومــن المؤشــرات الخطيــرة أيضـ ًـا تكــرار االعتــداء علــى

مــن الجهــود التــي تبذلهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي

الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب

الظاهــرة ،إال أن الجهــود فــي هــذا اإلطــار باعتقــاد «ســند»

 68مــرة ،وحــل فــي المرتبــة السادســة ،وذلــك مــن خــال

ومنظمــات حريــة اإلعــام اإلقليميــة والدوليــة للحــد مــن هــذه
ال تــزال غيــر كافيــة وتحتــاج إلــى المزيــد مــن وســائل الضغــط
وتســليط الضــوء عليهــا.

.2.9.3

ويجــد الباحــث أنــه مــن الخطــورة بمــكان أن يحــل

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة
تعــرض العشــرات مــن اإلعالمييــن للتعذيــب والمعاملــة
المهينــة مــا يعتبــر واحـ ً
ـدا مــن أخطــر االنتهــاكات الجســيمة فــي
حقــوق اإلنســان.

االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية فــي

 .2.9.8ولوحــظ أن االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة التنقــل

مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،وتعــد هــذه النتيجــة مــن

انتهـ ً
ـاكا ،وذلــك مــن خــال إجــراءات منــع الســفر وتقييــد حريــة

ً
انتهــاكا بلغــت نســبتها %30.7
المرتبــة الثانيــة فــي 1234

والســفر واإلقامــة قــد حــل فــي المرتبــة الســابعة بواقــع 58

أخطــر مؤشــرات االعتــداء علــى حريــة اإلعــام واإلعالمييــن

التنقــل ،وهــو انتهــاك ممنهــج مارســته ســلطات االحتــال

فــي العالــم العربــي ،إذ يتضمــن االعتــداء علــى هــذا الحــق
إصابــة اإلعالمييــن بجــروح مــا يشــكل خطـ ً
ـرا علــى ســامتهم،
ً
جســديا
وتهديدهــم بالقتــل واإليــذاء ،واالعتــداء عليهــم
ولفظيـ ًـا ،وإيــذاء أقاربهــم وترهيبهــم .كمــا أن االعتــداء علــى
هــذا الحــق يعــد مــن أكثــر االعتــداءات علــى حقــوق اإلنســان
انتشـ ً
ـارا علــى اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام ليــس فــي
المناطــاق والــدول التــي شــهدت نزاعــات سياســية مســلحة،
ً
أيضــا مــن خــال االعتــداء علــى اإلعالمييــن فــي دول
بــل
تعــد آمنــة أو آمنــة نسـ ً
ـبيا خــال تغطيــة اإلعالميين لمســيرات
االحتجــاج واالعتصامــات المطالبــة بمحاربــة الفســاد وإجــراء

اإلســرائيلي تجــاه الصحفييــن الفلســطينيين ،وفــي حــاالت
أخــرى منــع إقامــة إعالمييــن أجانــب فــي عــدد مــن دول العالــم
العربــي بهــدف منعهــم مــن التغطيــة.
 .2.9.9لقــد حــل االعتــداء علــى أســمى الحقــوق اإلنســانية
ً
مكــررا  57مــرة مــن
فــي الحــق فــي الحيــاة بالمرتبــة الثامنــة

ً
إعالميــا ومحاولــة اغتيــال ثالثــة إعالمييــن
خــال مقتــل 54
آخريــن.

.2.9.10

وســجل التقريــر  35اعتــداء علــى الحــق فــي

الخصوصيــة مــا أهلــه أن يحتــل المرتبــة التاســعة قبــل األخيــرة.

اإلصالحــات السياســية.

 .2.9.11فيمــا حــل فــي المرتبــة العاشــرة واألخيــرة االعتــداء

 .2.9.4ومــن الواضــح انتشــار االعتــداء علــى أدوات العمــل

علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة مكـ ً
ـررا  22مــرة مــن خــال

اإلعالمــي بهــدف منــع التغطيــة وحجــب المعلومــات كمــا
يعتقــد الباحــث ،حيــث حــل االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك
ً
انتهــاكا ،بلغــت نســبتهم مــن
بالمرتبــة الثالثــة فــي 521

76

مجمــوع االنتهــاكات الكلــي .%13

عمليــات التحريــض التــي تعــرض لهــا إعالميــون ومؤسســات
إعالميــة خــال العــام .2015

واقع الحريات اإلعالمية في العالم العربي 2015
 .2.10ترتيب الدول حسب عدد االنتهاكات والحاالت

الكمية

 .2.10.1وفــي البحــث فــي الدول والمناطق التي وقعت
فيهــا االنتهــاكات مــن حيــث عددهــا الكمــي ،ومــن حيــث
عــدد الحــاالت التــي تعرضــت فيهــا حريــة اإلعــام وحقــوق
اإلعالمييــن لالنتهــاك .عمــل الباحــث فــي «ســند» علــى
فــرز عــدد االنتهــاكات ونســبها المئويــة لــكل دولــة ،وفــرز
عــدد الحــاالت ونســبها أيضـ ًـا ،علمـ ًـا بــأن الحالــة الواحــدة قــد
تتضمــن أكثــر مــن انتهــاك ،وبعــض الحــاالت الجماعيــة التــي
وثقهــا الباحثــون تضمنــت عشــرات االنتهــاكات.
 .2.10.2إن عــدد االنتهــاكات وعــدد الحــاالت الكميــة تعتبــر
مؤشـ ً
ـرا لمــدى تعــرض حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن
لالعتــداء فــي المناطــق والــدول التــي تمكــن فريــق برنامــج
«عيــن» التابــع لـ»ســند» مــن الوصــول لمعلومــات بشــأنها.
 .2.10.3وبالنظــر إلــى الجــدول أدنــاه فقــد تبيــن للباحثيــن
فــي شــبكة «ســند» مــا يلــي:
 .2.10.3.1شــكلت اعتــداءات قــوات وســلطات االحتــال

اإلســرائيلي علــى الصحفييــن الفلســطينيين فــي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أعلــى نســب االنتهــاكات
ً
كمــا ،وتســيدت قائمــة أكثــر المناطــق التــي يتعــرض بهــا
الصحفيــون العتــداءات مــن حيــث الكــم حيــث وثــق التقريــر
 1044انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %26مــن مجمــوع االنتهــاكات العام،
أي مــا معدلــه ربــع االنتهــاكات التــي تمكنــت «ســند» مــن
رصدهــا وتوثيقهــا خــال العــام  ،2015كمــا حلــت اعتــداءات
قــوات االحتــال فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد
الحــاالت ،حيــث ســجل التقريــر  177حالــة وبنســبة %16.7
مــن إجمالــي عــدد الحــاالت الموثقــة ،مــا يشــير إلــى أن
غالبيــة حــاالت االعتــداء علــى الصحفييــن قــد تضمنــت عـ ً
ـددا
كبيـ ً
ـرا مــن االنتهــاكات ،وقــد بلــغ عــدد الحــاالت الفرديــة 116
حالــة ،مقابــل  61حالــة جماعيــة.
 .2.10.3.2وحلــت مصــر فــي المرتبــة الثانيــة حيــث وثــق
ً
انتهاكا وبنســبة  %18.5من مجموع االنتهاكات
التقرير 747

العــام ،فــي الوقــت الــذي حلــت فيــه بالمرتبــة األولــى مــن
حيــث عــدد الحــاالت التــي بلغــت  258حالــة وشــكلت نســبتها
 %24.3مــن مجمــوع الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر ،وتكثــر
فــي مصــر الحــاالت الجماعيــة بســبب منــع التغطيــة ومنــع
النشــر الجماعــي ،حيــث بلــغ عــدد الحــاالت الجماعيــة 116
ً
علمــا بــأن مصــر ســجلت
حالــة ،مقابــل  142حالــة فرديــة،
أعلــى معــدل للحــاالت الجماعيــة مــن بيــن جميــع دول
العالــم العربــي.
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 .2.10.3.3وجــاء ترتيــب العــراق فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث

 .2.10.3.8وجــاءت المغــرب في المرتبة الثامنة بواقع 165

عــدد االنتهــاكات كمـ ًـا إذ وثــق التقريــر  455انتهـ ً
ـاكا تعــرض لهــا

انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها  %4مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات،

الصحفيــون ومؤسســات اإلعــام فــي العــراق وبنســبة بلغــت

ووقعــت فــي  51حالــة بنســبة  %4.8مــن مجمــوع الحــاالت،

 %11.3مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،كمــا جــاءت فــي المرتبــة

وجــاء ترتيبهــا بالنســبة لعــدد الحــاالت فــي المرتبــة الخامســة.

الرابعــة مــن حيــث عــدد الحــاالت بواقــع  113حالــة اعتــداء علــى
حريــة اإلعــام وبنســبة  %10.6مــن مجمــوع الحــاالت العــام،
مــا يشــير إلــى أن حــاالت االعتــداء علــى الصحفييــن العراقييــن
تتضمــن طيفـ ًـا واسـ ً
ـعا مــن االنتهــاكات.
 .2.10.3.4وبلــغ عــدد االنتهــاكات فــي اليمــن التــي وثقهــا

ً
انتهــاكا وبنســبة  %8مــن مجمــوع االنتهــاكات،
التقريــر 318
وجميعهــا وقعــت فــي  128حالــة اعتــداء علــى الصحفييــن
ومؤسســات اإلعــام بنســبة  %12مــن مجمــوع الحــاالت ،فيمــا
حلــت بالمرتبــة الثالثــة مــن حيــث عــدد الحــاالت.

.2.10.3.5

وحلــت تونــس بالمرتبــة الخامســة بواقــع 302

ً
انتهــاكا بنســبة  %7.5مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،والتــي
وقعــت فــي  41حالــة وبنســبة  %4مــن مجمــوع الحــاالت ،مــا
ً
أيضــا إلــى أن غالبيــة الحــاالت الموثقــة فــي تونــس
يشــير
تتضمــن مجموعــة واســعة مــن االنتهــاكات ،وحــل ترتيبهــا فــي
عــدد الحــاالت بالمرتبــة الثامنــة.
 .2.10.3.6ووثــق التقريــر  239حالــة انتهــاك فــي الســودان،
وبلغــت نســبها  %6مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،وجميعهــا
وقعــت فــي  49حالــة ،غالبيتهــا حــاالت فرديــة ،فيمــا جــاء ترتيبها
مــن حيــث عــدد الحــاالت فــي المرتبــة السادســة علــى مســتوى
العالــم العربــي.
 .2.10.3.7وفــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ســجل التقريــر
 310انتهــاكات بلغــت نســبتها مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات
 ،%7.7وبمجمــوع حــاالت بلــغ  57حالــة وبنســبة  %5.4مــن
مجمــوع حــاالت التقريــر ،وبفــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي
قطــاع غــزة وحدهــا ،وغالبيتهــا اعتــداءات مارســتها األجهــزة
األمنيــة واإلداريــة التابعــة لحكومــة «حمــاس» المقالــة ،يأتــي
ترتيــب القطــاع بالمرتبــة الســابعة مــن بيــن  20دولــة عربيــة،
ً
انتهــاكا بنســبة %4.5
وقــد وثــق التقريــر فــي القطــاع 184
مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وجميعهــا وقعــت فــي  18حالــة مــا
تشــكل نســبتها  %1.7مــن مجمــوع الحــاالت ،كمــا حلــت بالمرتبــة
الثانيــة عشــرة علــى مســتوى عــدد الحــاالت ،فيمــا حــل مجمــوع
االنتهــاكات فــي الضفــة الغربيــة بالمرتبــة التاســعة بواقــع 126

.2.10.3.9

وحلــت ســوريا فــي المرتبــة العاشــرة حيــث

ً
انتهــاكا بلغــت نســبتها %2
تمكــن الباحثــون مــن توثيــق 87
مــن مجمــوع االنتهــاكات ،ووقعــت فــي  47حالــة وبنســبة
 %4.5مــن مجمــوع الحــاالت ،وترتيبهــا علــى مســتوى عــدد
الحــاالت جــاء بالمرتبــة الســابعة.
 .2.10.3.10وتأتــي لبنــان مباشــرة بالمرتبــة الحاديــة عشــرة

ً
انتهــاكا ،أي بفــارق انتهاكيــن فقــط عــن ســوريا،
بواقــع 85
وجميعهــا وقعــت فــي  24حالــة مــا يشــكل نســبتها  %2.3مــن
مجمــوع الحــاالت العــام ،كمــا حلــت فــي المرتبــة العاشــرة مــن
حيــث عــدد الحــاالت علــى مســتوى بقيــة الــدول.
 .2.10.3.11ووثــق التقريــر فــي األردن  57انتهـ ً
ـاكا وبنســبة
 %1.4مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وكلهــا وقعــت فــي  23حالــة
وبنســبة  %2.2مــن مجمــوع الحــاالت العــام ،وحلــت فــي
المرتبــة الثانيــة عشــرة علــى مســتوى االنتهــاكات والمرتبــة
الحاديــة عشــرة علــى مســتوى عــدد الحــاالت.

.2.10.3.12

وجــاءت الجزائــر فــي المرتبــة الثالثــة عشــرة

ً
انتهــاكا وبنســبة  %1مــن مجمــوع االنتهــاكات،
بواقــع 46
وقعــت فــي  14حالــة بنســبة بلغــت  %1.3مــن مجمــوع
الحــاالت ،فيمــا حلــت بالمرتبة الخامســة عشــرة على مســتوى
عــدد الحــاالت فــي العالــم العربــي.

.2.10.3.13

وحلــت البحريــن حســبما تمكــن التقريــر مــن

توثيقــه فــي  ،2015فــي المرتبــة الرابعــة عشــرة حيــث بلــغ
ً
انتهــاكا وبنســبة  %1مــن
عــدد االنتهــاكات الموثقــة 40
مجمــوع االنتهــاكات العــام ،وقعــت جميعهــا فــي  17حالــة
بنســبة  %1.6مــن مجمــوع الحــاالت ،وجــاء ترتيبهــا علــى
مســتوى عــدد الحــاالت فــي المرتبــة الثالثــة عشــرة.

.2.10.3.14

ً
انتهــاكا فــي
وتمكــن التقريــر مــن توثيــق 31

الصومــال بلغــت نســبتها مــن المجمــوع العــام ،%0.8
ووقعــت فــي  14حالــة نســبتها  %1.3مــن مجمــوع الحــاالت،
كمــا جــاءت فــي المرتبــة الخامســة عشــرة إلــى جانــب الجزائــر
علــى مســتوى عــدد الحــاالت فــي العالــم العربــي.

انتهـ ً
ـاكا بنســبة  %3مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وجميعهــا وقعــت

.2.10.3.15

فــي  39حالــة بنســبة  %3.7مــن مجمــوع الحــاالت ،وحلــت

ً
انتهــاكا
الســعودية بالمرتبــة السادســة عشــرة بمعــدل 30

بالمرتبــة التاســعة مــن حيــث عــدد الحــاالت علــى مســتوى
العالــم العربــي.

وبفــارق انتهــاك واحــد عــن الصومــال ،حلــت

بلغــت نســبتها  %0.7مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات،
ووقعــت فــي  15حالــة بنســبة  %1.4مــن مجمــوع الحــاالت،
كمــا حلــت فــي المرتبــة الرابعــة عشــرة علــى مســتوى عــدد
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الحــاالت مقارنــة بباقــي الــدول.
 .2.10.3.16وجــاءت موريتانيــا فــي المرتبــة الســابعة عشــرة

بواقــع  29انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها مــن المجمــوع العــام ،%0.7
ووقعــت فــي  17حالــة بنســبة  %1.6مــن مجمــوع الحــاالت،
فيمــا حلــت مــن بيــن  20دولــة بالمرتبــة الثالثــة عشــرة علــى
مســتوى عــدد الحــاالت.
 .2.10.3.17وحلــت ليبيــا فــي المرتبــة الثامنــة عشــرة بواقــع

 26انتهـ ً
ـاكا نســبتها مــن المجمــوع العــام  ،%0.7ووقعــت فــي
 8حــاالت نســبتها مــن مجمــوع الحــاالت العــام  ،%0.8وترتيبهــا
علــى مســتوى عــدد الحــاالت مقارنــة بباقــي الــدول المرتبــة
السادســة عشــرة.

.2.10.3.18

وبمعــدل  6انتهــاكات حلــت قطــر بالمرتبــة

ً
انتهــاكا نســبتهم مــن المجمــوع
التاســعة عشــرة بواقــع 13
العــام  ،%0.3وقعــت فــي حالــة واحــدة فقــط ،كمــا حلــت فــي
المرتبــة التاســعة عشــرة علــى مســتوى ترتيــب عــدد الحــاالت.
 .2.10.3.19وبلــغ عــدد االنتهــاكات الموثقــة فــي اإلمــارات
 6انتهــاكات وقعــت فــي حالتيــن ،وجــاء ترتيــب عــدد الحــاالت
مقارنــة بباقــي الــدول بالمرتبــة الســابعة عشــرة.
 .2.10.3.20وأخيـ ً
ـرا حلــت الكويــت وســلطنة عمــان بالمرتبــة

العشــرين معـ ًـا ،وبواقــع انتهاكيــن لــكل واحــد منهمــا ،وبحالتيــن
فــي الكويــت وحالــة واحــدة فقــط فــي عمــان.

الجــدول رقــم ( :)5مــكان وقــوع االنتهــاكات حســب عــدد
االنتهــاكات وعــدد الحــاالت 2015

%

عدد
الحاالت

الدولة ومكان وقوع
االنتهاك

عدد
االنتهاكات

177

16.7

سلطات االحتالل
اإلسرائيلي

1044

26

24.3

مصر

747

18.5

258

العراق

455

11.3

113

10.6

اليمن

318

8

128

12

تونس

302

7.5

41

3.9

السودان

239

6

49

4.6

قطاع غزة

184

4.5

18

1.7

المغرب

165

4

51

4.8

الضفة الغربية

126

3

39

3.7

سوريا

87

2

47

4.5

لبنان

85

2

24

2.3

األردن

57

1.4

23

2.2

الجزائر

46

1

14

1.3

البحرين

40

1

17

1.6

الصومال

31

0.8

14

1.3

السعودية

30

0.7

15

1.4

موريتانيا

29

0.7

17

1.6

ليبيا

26

0.7

8

0.8

قطر

13

0.3

1

0.1

اإلمارات

6

0.1

3

0.3

الكويت

2

0.05

2

0.2

سلطنة عمان

2

0.05

1

0.1

المجموع

4034

%100

1060

%100

%
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 .1.1خالصة النتائج العامة لرصد وتوثيق االنتهاكات

الواقعة على حرية اإلعالم وحقوق اإلعالميين للعام 2015

 .1.1.3.2وخــال العــام  ،2013بقيــت «الهــراوات» ســيدة

واتجاهاتها:

الموقــف ،واســتمرت االعتــداءات علــى الصحفييــن ويمكــن

 .1.1.1يعتقــد الباحــث فــي «ســند» أن الزيــادة الكميــة فــي

القــول بأنهــا توســعت وزادت ،ووقــع الصحفيــون ضحايــا

عــدد االنتهــاكات التــي ســجلها تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة

أطــراف الصراعــات السياســية التي تنافســت على الســلطة،

فــي العالــم العربــي بنســخته الرابعــة للعــام  ،2015قــد يكــون

ولــم تعــد الحكومــات وأجهزتهــا األمنيــة فقــط مــن يعتــدي

مردهــا ـ باإلضافــة إلــى الكثــرة الكميــة فــي اعتــداءات األجهــزة

علــى الصحفييــن وينتهــك حقوقهــم ،بــل شــاركتها أطــراف

األمنيــة فــي غالبيــة دول العالــم العربــي ـ االنتهــاكات التــي

سياســية أخــرى ،وبــدأ حتــى مواطنــون عاديــون يعتــدون علــى

وقعــت علــى الصحفييــن ومؤسســات اإلعــام مــن قبــل

اإلعالمييــن الختــاف وجهــات النظــر واآليديولوجيــات تجــاه

تنظيــم «داعــش» اإلرهابــي فــي كل مــن العــراق وســوريا

بعــض مؤسســات اإلعــام اإلقليميــة والعالميــة ،وتزايــدت

وليبيــا ،إضافــة إلــى انتهــاكات «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن،

حــوادث قتــل الصحفييــن وتهديدهــم بالقتــل ،ولــم يعــد

وانتهــاكات التنظيمــات المســلحة ،إلــى جانــب مــا تعــرض لــه

اإلعالميــون قادريــن علــى مواجهــة االعتــداءات عليهــم،

صحفيــون مــن اإلصابــة بجــروح وفقــدوا حياتهــم أثنــاء قيامهــم
بتغطيــة االشــتباكات المســلحة فــي مناطــق النــزاع المســلح.
 .1.1.2الحــظ الراصــدون فــي برنامج رصــد وتوثيق االنتهاكات
الواقعــة علــى اإلعــام فــي العالــم العربــي «عيــن» ،والتابعــة

ً
ً
كبيــرا قــرروا اللــوذ بالصمــت ،حيــث وصــل
جــزءا
ويبــدو أن
األمــر إلــى «الهاويــة» ،وهــو العنــوان الــذي اختارتــه شــبكة
«ســند» فــي تقريرهــا بنســخته الثانيــة.

.1.1.3.3

وحتــى العــام 2014؛ أطلقــت شــبكة «ســند»

لشــبكة «ســند» ،ومــن خــال عمليــات الرصــد اليوميــة زيــادة

تقريرهــا بنســخته الثالثــة تحــت عنــوان «إعــام تحــت النــار»،

فــي تدفــق المعلومــات مــن خــال مواقــع اإلعــام اإللكترونيــة

حيــث زادت الصراعــات وبــدأت الميليشــيات المســلحة

التــي أعطــت أهميــة لالنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا حريــة

بالظهــور خاصــة فــي ليبيــا ،ســوريا ،العــراق واليمــن،

اإلعــام فــي العالــم العربــي ،إضافــة إلــى توســع مؤسســات

ودخلــت هــذه الميليشــيات فــي الصــراع السياســي ،والنــزاع

المجتمــع المدنــي المحليــة فــي عــدد مــن دول العالــم العربــي

المســلح أصبــح موجـ ً
ـودا علــى أرض الواقــع ،وبــدأت مظاهــر

برصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان وحريــة اإلعــام ،إلــى جانــب

جديــدة باالعتــداءات الجســيمة علــى الصحفييــن الذيــن باتــوا

والدة عــدد مــن المؤسســات األهليــة المحليــة التــي خصصــت

مهدديــن إلــى درجــة القتــل وفقــدان الحيــاة.

عملهــا لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة
اإلعالمييــن وحقوقهــم.

.1.1.3.4

ً
صحفيــا حياتهــم
وفــي العــام 2015؛ فقــد 54

نتيجــة النــزاع المســلح ،غالبيتهــم قضــوا بفعــل التنظيمــات

 .1.1.3يعتقــد الباحــث أن المتغيــرات التــي طــرأت على الواقع

المســلحة وعلــى رأســها تنظيــم «داعــش» اإلرهابــي الــذي

السياســي واالجتماعــي خــال العــام  2015فــي عــدد مــن دول

عمــد إلــى اختطــاف وقتــل الصحفييــن بطريقــة وحشــية،

العالــم العربــي  ،علــى وجــه الخصــوص فــي اليمــن والعــراق،

حتــى أصبــح اإلعــام «علــى مذبــح اإلرهــاب».

واســتمرار النــزاع المســلح فــي ســوريا ،وغيــاب الدولــة فــي

.1.1.3.5

ليبيــا ،ســاهم فــي اســتمرارية االعتــداء علــى حريــة اإلعــام،
وكان اإلرهــاب العــدو األول للصحفييــن فــي تلــك الــدول،
وبمراجعــة عناويــن التقاريــر الثــاث الســابقة التــي أصدرتهــا
«ســند» منــذ النســخة األولــى عــام  ،2012يســتخلص اآلتــي:

خلــص التقريــر إلــى اســتمرار منــع الصحفييــن

مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات عنهــم فــي القضايــا التــي
تشــكل خطوطـ ًـا حمــراء لــدى الحكومــات فــي العالــم العربــي،
ويعتقــد الباحثــون فــي «ســند» أن التابوهــات توســعت
نتيجــة الصراعــات السياســية فــي المنطقــة مــن جهــة ،ومــن

 .1.1.3.1مــع انطــاق حــركات االحتجــاج التــي اجتاحــت العالــم

جهــة أخــرى خفــوت حــركات االحتجــاج وســكونها خوفـ ًـا مــن أن

العربــي فــي العــام  ،2010وعرفــت باســم «الربيــع العربــي»،

تتحــول المطالبــات إلــى صراعــات مســلحة كمــا حصــل فــي

حصــل الصحفيــون علــى مســاحة أوســع مــن الحريــة فــي إطــار

ســوريا واليمــن وليبيــا ،إال أن منــع التغطيــة خــال العــام

عملهــم ،إال أنهــم بعــد عاميــن ( )2012بــدأت مســاحة الحريــة

الماضــي صاحبــه اعتــداءات جســيمة وممنهجــة وواســعة

تضيــق علــى الصحفييــن ،وبعــد صعــود اإلســاميين فــي

النطــاق ـ بــرأي الباحثيــن ـ أكثــر مــن الســنوات الســابقة.

تونــس ومــن ثــم مصــر وتزايــد حالــة االســتقطاب السياســي،
كان الصحفيــون أول الضحايــا ،وتزايــدت االنتهــاكات الواقعــة
عليهــم مــن جهــات مختلفــة ،وقــد عنونــت «ســند» تقريرهــا

80

األول تحــت اســم «حريــة تحــت الهــراوات».
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.1.1.3.6

يشــترك عــدد مــن الــدول العربيــة فــي عــدد مــن

االنتهــاكات ،وعلــى رأســها المنــع مــن التغطيــة وحجــب
المعلومات ،وهو أمر اســتخلصته شــبكة «ســند» منذ تقريرها
األول ،إال أن الباحثيــن وجــدوا أن دول العالــم العربــي بــدأت
تشــترك وبشــكل متزايــد باالعتــداءات الجســيمة الممنهجــة
علــى الصحفييــن خاصــة عنــد قيــام الصحفييــن بتغطيــة
التظاهــرات واالحتجاجــات ،وهــو مــا حصــل فــي العــراق ،لبنــان،
مصــر ،تونــس ،المغــرب ،األردن ،اليمــن ،الضفــة الغربيــة

واســتهدافهم باإلصابــة ،وتعرضهــم لإلصابــة بجــروح أثنــاء
التغطيــة ،وتهديدهــم واالعتــداء اللفظــي عليهــم ،قــد
احتــل المرتبــة األولــى فــي قائمــة االنتهــاكات الجســيمة،
ويليــه مباشــرة االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي والتــي تشــمل التوقيــف وحجــز الحريــة
واالعتقــال التعســفي ،مــا يشــير إلــى حجــم المخاطــر
وجســامة االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيون بشــكل
مباشــر أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة فــي الميــدان.

وقطــاع غــزة عامــي  2014و.2015

.1.1.3.9

 .1.1.3.7وجــد التقريــر أن حجــم ووزن االنتهــاكات الجســيمة

الكميــة لنــوع االنتهــاكات بيــن عامــي  2014و 2015ارتفاعـ ًـا

الموثقــة خــال عامــي  2014و 2015وصــل إلــى ثلــث عــدد
االنتهــاكات الكمــي خــال العاميــن ،مــا يســمح بالقــول أن
االنتهــاكات الجســيمة التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي
العالــم العربــي تشــكل ثلــث مــا قــد يتعــرض لــه الصحفيــون من
انتهــاكات وهــو مؤشــر خطيــر علــى واقــع الحريــات اإلعالميــة.
 .1.1.3.8الحــظ التقريــر أن االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة
ً
جســديا،
الشــخصية ويشــمل االعتــداء علــى الصحفييــن

وجــد الباحــث مــن خــال دراســة الفروقــات

ً
ً
نوعــا مــن أنــواع االنتهــاكات مــن أصــل
ملحوظــا فــي 22
ً
ً
ً
نوعــا آخــر مــن االنتهــاكات،
وانخفاضــا فــي 12
نوعــا،
47
بينمــا بقيــت  9أنــواع ثابتــة علــى معدالتهــا بشــكل نســبي،
واألبــرز هــو ارتفــاع نســب االنتهــاكات الجســيمة خــال العام
 2015باالعتــداء الجســدي ،اإلصابــة بجــروح ،االســتهداف
المتعمــد باإلصابــة ،المعاملــة المهينــة ،التوقيــف
واالعتقــال التعســفي ومحــاوالت االختطــاف.
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الباب الثالث:
الجهات المنتهكة
ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية
واإلفالت من العقاب وانعدام سبل االنتصاف

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

 .3البــاب الثالــث :الجهــات المنتهكــة ومخالفاتهــا
ومســؤولياتها القانونيــة واإلفــات مــن العقــاب
وانعــدام ســبل االنتصــاف

األقل.

 .3.1المقدمة

.3.1.8

.3.1.1

يبحــث البــاب الثالــث فــي الجهــات التــي ارتكبــت جرائــم

قانونيــة واعتــداءات علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن
والمؤسســات اإلعالميــة فــي دول العالــم العربــي ،وثبــت أن
تلــك الجهــات قــد قامــت بارتــكاب االنتهــاكات بشــكل موثــق
وباألدلــة الملموســة.

.3.1.2

ويصاحــب البحــث مســألة إفــات الجهــات المنتهكــة

مــن العقــاب ،وغيــاب مســاءلتها عــن االنتهــاكات التــي قامــت
بارتكابهــا فــي الحقــوق الخاضعــة للقانــون الدولــي .مــع
اإلشــارة إلــى أن ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب تعــد مــن أهــم
األســباب المؤديــة إلــى تــردي أوضــاع حقــوق اإلنســان وانتشــار
االنتهــاكات الممنهجــة والجســيمة التــي ترقــى إلــى مســتوى
الجرائــم ضــد اإلنســانية.

.3.1.3

ويتضمــن هــذا البــاب عرضـ ًـا لالنتهــاكات التــي يعتقــد

الباحــث أنهــا وقعــت فــي الــدول العربيــة التــي تتمتــع بســيادة
القانــون علــى أراضيهــا ،فيمــا يعــرض االنتهــاكات التــي يعتقــد
الباحثــون أنهــا وقعــت فــي دول تشــهد نزاعــات مســلحة وتفقد
جـ ً
ـزءا مــن ســيادة القانــون علــى أراضيهــا.

.3.1.4

وعمــد الباحثــون علــى فــرز االنتهــاكات الجســيمة

والجزائيــة لقيــاس مــدى التــزام الــدول باحتــرام وضمــان
احتــرام وإعمــال القانــون الدولــي لحقـــوق اإلنـــسان والقـــانون
اإلنســاني إضافــة إلــى اتفاقيــات جنيــف األربــع خاصــة فــي
الــدول والمناطــق التــي تشــهد نزاعــات مســلحة وظــروف حــرب.

.3.1.5

ويحــاول هــذا البــاب االطــاع علــى الحقــوق اإلنســانية

التــي قامــت الجهــات المنتهكــة بارتكابهــا ،إلــى جانــب االطــاع
علــى واقــع جســامة تلــك االنتهــاكات ،ســواء فــي الــدول التــي
تشــهد نزاعــات سياســية وعســكرية وتتواجــد بهــا تنظيمــات
مســلحة ومــن أبرزهــا تنظيــم «داعــش» ،أو جماعــات معارضــة

.3.1.7

ويأخــذ الباحــث بعيــن االعتبــار مســتوى ضمــان توفــر

الحمايــة الــذي تقتضيــه القوانيــن المحليــة للضحايــا علـــى
ويضــع التقريــر فــي االعتبــار؛ أن الشــرعة الدوليــة لــم

تتضمــن مــا يمكــن تفســيره بأنــه يجيــز أليــة دولــة أو جماعــة أو
شــخص ،أي حــق فــي االشــتراك بــأي نشــاط ،أو القيــام بــأي
عمــل يســتهدف القضــاء علــى أي مــن الحقــوق أو الحريــات
المقــررة فــي هــذه الشــرعة أو تقييدهــا.

.3.1.9

ويأخــذ التقريــر فــي عيــن االعتبــار؛ حــق األفــراد

والمؤسســات فــي رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد مرتكبــي
االنتهــاكات الخطيــرة والجســيمة ،ســواء أكان مرتكبوهــا أفــرادا
أو حكومــات .إال أنــه وعلــى حــد علــم الباحثيــن فــي شــبكة
«ســند» ،ومــن واقــع االنتهــاكات التــي وثقتهــا تقارير الشــبكة
الدوريــة والســنوية حــول حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم
العربــي منــذ العــام  ،2011فــإن مرتكبــي االنتهــاكات لــم
يتعرضــوا للمســاءلة والمالحقــة القانونيــة ،ولــم تجــر إدانتهــم
فــي االعتــداءات التــي قامــوا بهــا ضــد الصحفييــن والعامليــن
فــي وســائل اإلعــام والمؤسســات اإلعالميــة.
 .3.1.10ويشــير الباحــث أيضـ ًـا ومــن واقــع عمليــات الرصــد
والتوثيــق إلــى أن بعــض الحــاالت التــي قــام الضحايــا مــن
الصحفييــن برفــع شــكاوى بخصــوص االنتهــاكات التــي
تعرضــوا لهــا مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن فــي إنفــاذ
القانــون لــم تقــم الجهــات المعنيــة بمتابعتهــا ومســاءلة
مرتكبــي االنتهــاكات عنهــا أو محاســبتهم ومعاقبتهــم،
وبقيــت الشــكاوى حبيســة األدراج.
 .3.1.11ويعتقــد الباحــث أن االنتهــاكات التــي وقعــت مــن
غيــر المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون قــد وصلــت إلــى علــم
الدولــة مــن خــال وســائل اإلعــام المحليــة واإلقليميــة،
ً
وأيضــا مــن خــال المنظمــات الدوليــة التــي تعنــى بحقــوق
ً
دوليــا كمنظمــة مراقبــة حقــوق
اإلنســان والمعتــرف بهــا
اإلنســان  HRWومنظمــة العفــو الدوليــة «أمنســتي» ،إلــى
جانــب منظمــات الرصــد المحليــة التــي تعنــى بحريــة الــرأي

سياســية و /أو دينيــة مســلحة كـ»جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن.

ً
تقريــرا
والتعبيــر واإلعــام ،كمــا أن شــبكة «ســند» تصــدر

ً
أيضــا يحــاول هــذا البــاب االطــاع علــى مســؤولية

شـ ً
ـهريا يتضمــن انتهــاكات موثقــة يتعــرض لهــا اإلعالميــون

الــدول والحكومــات ومســتوى تحركهــا وجديتهــا فــي متابعــة

فــي غالبيــة دول العالــم العربــي ،وتقــوم بنشــر تقاريرهــا

االنتهــاكات التــي وقعــت علــى الصحفييــن وحريــة اإلعــام في

الموثقــة علــى أوســع نطــاق.

أراضيهــا ،وثبــت أن جهــات أخــرى مــن غيــر الدولــة أو الموظفيــن

.3.1.12

.3.1.6

المكلفيــن بإنفــاذ القانــون قامــوا بارتكابهــا ،وقــد وصــل إلــى
علــم الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة معلومــات بشــأنها ،أو قــام
صحفيــون بتقديــم بالغــات فــي تعرضهــم لالعتــداءات علــى
خلفيــة عملهــم اإلعالمــي تحديـ ً
ـدا.

ويخلــص هــذا البــاب إلــى أن إفــات مرتكبــي

الجرائــم واالعتــداءات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام وحقــوق
اإلعالمييــن يشــجع مرتكبــي االعتــداءات علــى تكرارهــا ،كمــا
يشــجع آخريــن علــى اقترافهــا عندمــا يــرون غيرهــم يفلتــون
مــن العقــاب والمحاســبة.

85

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

 .3.1.13وال بــد فــي هــذا اإلطــار مــن القــول؛ بــأن الجمعيــة

.3.1.18

العامــة لألمــم المتحــدة قــد اعتمــدت فــي دورتهــا الثامنــة

للبحــث فــي حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي

والســتين المنعقــدة فــي عــام  ،2013القــرار  163/68الــذي

للعــام 2015؛ إال أن حقــوق اإلنســان ال تتجــزأ خاصــة أمــام

أعلــن يــوم  2تشــرين الثانــي /نوفمبــر بوصفــه «اليــوم

الكــم الكبيــر مــن المعلومــات ومــن االعتــداءات ومــن تنــوع

الدولــي إلنهــاء اإلفــات مــن العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة

واختــاف الجهــات المنتهكــة ،فاإلعالميــون يتعرضــون

وعلــى الرغــم مــن أن التقريــر مخصــص فقــط

ّ
حــث القــرار الــدول األعضــاء علــى
ضــد الصحفييــن» .وقــد

لطيــف واســع مــن االعتــداءات علــى حقــوق اإلنســان ،إال

تنفيــذ تدابيــر محــددة لمكافحــة ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب

أن االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام

ً
حاليــا.
المتفشــية

يعتبــر حجــر الزاويــة للحقــوق والحريــات ،ومنــه تتوســع

 .3.1.14ويديــن هــذا القــرار البــارز جميــع االعتــداءات وأعمــال
العنــف المرتكبــة ضــد الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل
اإلعــام .ويحــث الــدول األعضــاء علــى بــذل قصــارى جهودهــا
لمنــع أعمــال العنــف ضــد الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل
اإلعــام ،وكفالــة المســاءلة ،وتقديــم مرتكبــي الجرائــم ضــد
الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل اإلعــام إلــى العدالــة،
وضمــان وصــول الضحايــا إلــى ســبل االنتصــاف المناســبة.
كمــا يهيــب بالــدول أن تشـ ّـجع بيئــة آمنــة ومؤاتيــة للصحفييــن

تدخــل ال موجــب
لكــي يقومــوا بعملهــم باســتقاللية ومــن دون ّ
ويشــمل القــرار إضافــة إلــى الصحفييــن الذيــن

يتعرضــون يوميــا العتــداءات غيــر مميتــة أو جســيمة،
ّ
الصحفييــن الذيــن يتعرضــون للتعذيــب ،وحــاالت االختفــاء

القســري ،واالعتقــاالت االعتباطيــة ،والترهيــب والتحـ ّـرش فــي
أوقــات النــزاع والســلم علــى حــد ســواء.

.3.1.16

إلــى جانــب المــس بالحــق فــي الســامة الشــخصية ،والحــق
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي ،والحــق فــي عــدم التعــرض
لمعاملــة ال إنســانية وماســة بالكرامــة ،والحــق فــي معاملــة
غيــر تمييزيــة ،والحــق فــي حريــة التنقــل والســفر واإلقامــة،
والحــق فــي التملــك والحــق فــي الخصوصيــة ،وكلهــا حقــوق
تعرضــت العتــداءات بمناســبة العمــل اإلعالمــي فــي غالبيــة
دول العالــم العربــي التــي رصدهــا التقريــر.

.3.1.19
الوثائــق

له.

.3.1.15

االعتــداءات لتمــس أســمى الحقــوق فــي الحــق بالحيــاة،

ويتــوزع البــاب علــى عــدة فصــول تناقــش بشــكل

تفصيلــي االنتهــاكات التــي تعــرض الدول للمســاءلة المباشــرة

لقــد اعتمــد الباحــث علــى جملــة واســعة مــن
والمعاهــدات

واالتفاقيــات

الدوليــة،

ومــن

الطبيعــي أن يكــون أبرزهــا قانــون حقــوق اإلنســان المكــون
مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،والعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،والعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،والبروتكــوالن
الملحقــان ،إلــى جانــب القانــون الدولــي اإلنســاني والــذي
يتكــون مــن اتفاقيــات جنيــف األربــع الخاصــة بالحــروب.
 .3.1.20ويتضمن الباب الثالث ثالثة فصول؛ كالتالي:

عبــر آليــات األمــم المتحــدة التعاقديــة ،وتتمثــل بانتهــاكات

 .3.1.20.1الفصــل األول :الجهــات المنتهكــة ومخالفاتهــا

األجهــزة األمنيــة والموظفيــن المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون،

الجســيمة علــى حريــة اإلعــام (قــراءة عامــة)؛

وانتهــاكات المؤسســات الحكوميــة والموظفيــن العمومييــن،

 .3.1.20.1.1أوال :الجهات المنتهكة؛

واالســتخدام المتعســف للســلطات القضائيــة فــي عــدد مــن
دول العالــم العربــي ،فيمــا يناقــش االنتهــاكات المرتكبــة مــن
غيــر الموظفيــن المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون وتتحمــل الدولــة

 .3.1.20.1.2ثانيـ ًـا :مخالفــات الجهــات المنتهكــة الجســيمة
علــى حريــة اإلعــام؛

مســؤولية وقوعهــا ومالحقــة ومســاءلة مرتكبيهــا وإنصــاف

.3.1.20.2

المتضرريــن مــن الضحايــا ،ويحــاول مناقشــة االنتهــاكات فــي

الدوليــة بشــأن حقــوق اإلنســان مــن خــال االعتــداء علــى

الفصــل الثانــي :مخالفــة الــدول اللتزاماتهــا

مناطــق النــزاع.

اإلعالمييــن؛ وتتمثــل فــي:

 .3.1.17وباالطــاع علــى النتائــج وترتيــب الجهــات المنتهكــة

أوال :االنتهــاكات المرتكبــة مــن المؤسســات
ً .3.1.20.2.1

مــن حيــث عــدد االنتهــاكات الكميــة ،يلفــت التقريــر النظــر إلــى
أبــرز االتجاهــات ،حيــث تســيدت األجهــزة األمنيــة النظاميــة
فــي دول العالــم العربــي المرصــودة ،إلــى جانــب مــا تتضمنــه
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعالمييــن مــن مســؤوليات
تتحملهــا الــدول قائمــة االنتهــاكات والمخالفــات ويعرضهــا هــذا
البــاب فــي فصــل مخصصــة لهــا.
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الحكوميــة والموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون؛
 .3.1.20.2.2ثانيـ ًـا :التعســف فــي اســتخدام الســلطة فــي
المحاكم؛
 .3.1.20.3الفصــل الثالــث :المخالفــات المرتكبــة مــن غيــر
الموظفيــن المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون؛ وتتحمــل الدولــة

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

مســؤولية وقوعهــا ومالحقــة ومســاءلة مرتكبيهــا وإنصــاف
المتضرريــن مــن الضحايــا وحمايتهــم؛

 .3.2.2.2ولــم يتمكــن الراصــدون مــن التعــرف علــى هويــة
مرتكبــي االنتهــاكات فــي  51حالــة مــن الحــاالت التــي وثقهــا
التقريــر ،وبلغــت نســبتها  %4.8مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي،

 .3.2الفصل األول :الجهات المنتهكة ومخالفاتها الجسيمة

وصنفــت االنتهــاكات تحــت بنــد «مجهولــي الهويــة».

على حرية اإلعالم (قراءة عامة)

.3.2.2.3

 .3.2.1مقدمة:

تصنيــف الجهــات المنتهكــة لالعتــداءات التــي وقعــت علــى

 .3.2.1.1يناقــش هــذا الفصــل الجهــات المنتهكــة فــي العالــم
العربــي بشــكل عــام ،ويتنــاول المعــدالت الكميــة لمجمــوع
االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر وقامــت بهــا تلــك الجهــات فــي
كل دولــة ،ثــم يبحــث فــي معــدالت االنتهــاكات الجســيمة التــي
قامــت بهــا تلــك الجهــات والحقــوق المعتــدى عليهــا ،مــع التكــرار
بأنــه لــم يصــل إلــى حــد علــم الراصديــن فــي «ســند» أن أحـ ً
ـدا
منهــا قــد تعــرض للمســاءلة ،وقــد أفلتــت جميــع الجهــات مــن
ً
أفــرادا أو مؤسســات ،كمــا لــم يصــل
العقــاب ،ســواء كانــوا
إلــى علــم الراصديــن أن أيـ ًـا مــن الــدول المرصــودة أو الجهــات
المنتهكــة قــد اعترفــت بمســؤوليتها عــن االنتهــاكات أو عملــت
علــى محاســبة الفاعليــن ومعاقبتهــم أو التحــري عنهــم.

.3.2.1.2

ويتنــاول هــذا الفصــل كافــة بيانــات الجهــات

المنتهكــة التــي وثقهــا الباحثــون بالشــكل التالــي:
 .3.2.1.2.1الجهــات المنتهكــة؛ تصنيفهــا وعــدد االنتهــاكات
والحــاالت التــي صــدرت عــن كل واحــدة منهــا ونســبها المئويــة؛
 .3.2.1.2.2االنتهــاكات الجســيمة :أنواعهــا وعددهــا ونســبها
المئويــة حســب كل جهــة؛

.3.2.1.2.3

الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا (مخالفــة

قانــون حقــوق اإلنســان) :أنواعهــا وعددهــا ونســبها المئويــة
حســب كل جهــة؛
 .3.2.1.3وال يعــرض هــذا الفصــل انتهــاكات قــوات االحتــال
اإلســرائيلي بحــق الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،وال يعــرض انتهــاكات أجهــزة الحكومــة
المقالــة التابعــة لحركــة المقاومــة اإلســامية فــي قطــاع غــزة
«حمــاس» ،وذلــك لخصوصيتهــا ،إال أنــه يعرضهــا فــي البــاب

ويعتــرف الراصــدون أنهــم لــم يتمكنــوا مــن

إعالمييــن أثنــاء تغطيتهــم لالشــتباكات المســلحة فــي
مناطــق النــزاع ،حيــث تعــرض صحفيــون إلصابــات بجــروح
وآخــرون لقــوا مصرعهــم ولــم يعــرف المصــدر الــذي أدى إلــى
تعرضهــم لإلصابــة علــى وجــه التحديــد ،لــذا تــم تصنيــف هــذه
االنتهــاكات تحــت بنــد «مجهولــة المصدر» و»أثنــاء التغطية»،
ً
انتهــاكا وقعــت
وبلــغ عــدد االنتهــاكات تحــت هــذا البنــد 50
فــي  39حالــة ،نســبتهم مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا
التقريــر  ،%1.2ومــن مجمــوع الحــاالت الموثقــة .%3.7

.3.2.2.4

والالفــت أن الجهــات التــي ادعــى صحفيــون

ومؤسســات إعالميــة ـ بشــكل عــام ـ أنهــا قامــت بارتــكاب
ً
أطيافــا متعــددة مــا يشــير بــأن
اعتــداءات بحقهــم ،تتضمــن
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي العالــم العربــي
تتعــرض مــن شــتى الجهــات لالعتــداءات.
 .3.2.2.5وينتقــل هــذا البــاب فــي فصولــه التاليــة (الثانــي
كال علــى حــدة،
والثالــث) إلــى مناقشــة الجهــات المنتهكــة ً
لكنــه يعــرض كافــة الجهــات هنــا بشــكل عــام.

.3.2.2.6

وبالنظــر إلــى الجــدول رقــم ()6؛ يمكــن ترتيــب

كافــة الجهــات المنتهكــة التــي صنفهــا معــدو التقريــر وبشــكل
عــام حســب عــدد االنتهــاكات الكميــة التــي قامــت بهــا ،ومــن
األعلــى فاألدنــى ،كاآلتــي:

.3.2.2.6.1

المرتبــة األولــى :المؤسســات الحكوميــة

والموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القانــون؛ وقــد وثــق التقريــر
مــن واقــع االدعــاءات التــي وثقهــا أن األجهــزة األمنيــة فــي
جميــع الــدول المرصــودة يعتقــد بأنهــا ارتكبــت  1704انتهــاكات
وبنســبة بلغــت  %42.2مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،وقــد
ً
أيضــا مــن حيــث عــدد الحــاالت
حلــت فــي المرتبــة األولــى

الرابــع المخصــص لعــرض الــدول.

مقارنــة بباقــي الجهــات المنتهكــة ،حيــث وقعــت انتهــاكات

أوال :الجهات المنتهكة
ً .3.2.2

األجهــزة األمنيــة فــي  414حالــة وبنســبة  %39مــن مجمــوع

.3.2.2.1

يعتقــد الباحــث فــي «ســند» أن الصحفييــن

واإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام قــد تعرضــت النتهــاكات من
 11جهــة منتهكــة علــى وجــه التفصيــل ،ومنهــا تعــرض صحفيين
ـ خاصــة فــي مناطــق النــزاع ـ إلــى فقــدان الحيــاة والتعــرض
لإلصابــة بجــروح أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات المســلحة،
إلــى جانــب تعرضهــم لالختطــاف واالختفــاء القســري.

الحــاالت.
 .3.2.2.6.2المرتبة الثانية :سلطات االحتالل اإلسرائيلي؛
حيــث مــن الالفــت أن تأتــي اعتــداءات قــوات وســلطات
االحتــال اإلســرائيلي علــى الصحفييــن الفلســطينيين فــي
فلســطين المحتلــة بالمرتبــة الثانيــة علــى مســتوى عــدد
ً
انتهــاكا وبنســبة  %26مــن
االنتهــاكات التــي بلغــت 1044
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الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

مجمــوع االنتهــاكات ،أي مــا معدلــه ربــع عــدد االنتهــاكات الكميــة

قضايــا الــرأي العــام دون مســوغ قانونــي ،فيمــا حلــت فــي

التــي وثقهــا التقريــر ،كمــا حلــت فــي المرتبــة الثانيــة أيضـ ًـا مــن

المرتبــة الرابعــة علــى مســتوى عــدد الحــاالت بواقــع 86

حيــث عــدد الحــاالت التــي بلــغ عددهــا  177حالــة وبنســبة %16.7

حالــة وبنســبة  %8مــن مجمــوع الحــاالت الموثقــة.

مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي.

 .3.2.2.6.7المرتبــة الســابعة :مجهولــو الهويــة؛ ســجل

 .3.2.2.6.3المرتبــة الثالثــة :االنتهــاكات مــن غيــر المكلفيــن

التقريــر  102انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %2.5مــن مجموع االنتهاكات،

بإنفــاذ القانــون؛ وتعــددت أطيــاف ومكونــات الجهــات غيــر

ولــم يتمكــن الباحثــون مــن تحديــد الجهــة المنتهكــة ،وبقــي

الرســمية التــي يعتقــد الباحــث أنهــا قامــت بانتهــاكات علــى

المنتهكــون مقيديــن تحــت بنــد «مجهولــي الهويــة» ،فيمــا

حريــة اإلعــام واإلعالمييــن ،ومنهــا متنفــذون ورجــال أعمــال

جــاءت مرتبتهــم علــى مســتوى الحــاالت فــي المرتبــة

واســتثمار ،ومنهــا مواطنــون عاديــون لــم يجــر التأكــد مــن أنهــم

الخامســة بواقــع  51حالــة وبنســبة  %4.8مــن مجمــوع

مدفوعــون مــن جهــات أخــرى أم ال ،ومنهــم رجــال ديــن وأعضــاء

الحــاالت.

فــي مجالــس نيابيــة ومؤسســات مدنيــة وتعليميــة ،وبلــغ عــدد

.3.2.2.6.8

االنتهــاكات الصــادرة عــن غيــر المكلفيــن بإنفــاذ القانــون 368
انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %9مــن مجمــوع االنتهــاكات ،كمــا حلــت فــي
المرتبــة الثالثــة علــى مســتوى عــدد الحــاالت فــي  101حالــة
وبنســبة  %9.5مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي.

.3.2.2.6.4

المرتبــة الرابعــة« :جماعــة الحوثــي» فــي

اليمــن؛ ومــن الالفــت أيضـ ًـا أن تحتــل المرتبــة الثالثــة فــي عــدد
االنتهــاكات ،حيــث تبيــن للباحثيــن أن عناصــر الحوثــي ارتكبــوا
 248انتهـ ً
ـاكا نســبتها  %6مــن مجمــوع االنتهــاكات ،كذلــك حلــت
فــي المرتبــة الثالثــة علــى مســتوى عــدد الحــاالت إذ ســجل
التقريــر انتهــاكات للجماعــة فــي  94حالــة نســبتها  %9مــن
مجمــوع الحــاالت الكلــي.
 .3.2.2.6.5المرتبــة الخامســة :أحــزاب وحــركات سياســية؛
صنــف الباحــث االنتهــاكات التــي مارســتها أحــزاب وحــركات
سياســية وتمثلــت فــي حركــة المقاومــة اإلســامية «حمــاس»
فــي قطــاع غــزة ،وحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي فــي
شــمال ســوريا ،مــن ضمــن الجهــات المنتهكة وذلــك النفصالها

المرتبــة الثامنــة :تنظيــم «داعــش»؛ وقــد

وثــق التقريــر  91انتهـ ً
ـاكا ارتكبهــا التنظيــم بنســبة  %2.3مــن
مجمــوع االنتهــاكات ،وبلــغ عــدد الحــاالت التــي تضمنــت
انتهــاكات مارســها التنظيــم  41وبنســبة  %4مــن مجمــوع
الحــاالت مــا يؤهلــه أن يحتــل المرتبــة الثامنــة علــى مســتوى
الحــاالت الكلــي.

.3.2.2.6.9

المرتبــة التاســعة :تنظيمــات مســلحة؛

حيــث ســجل التقريــر  70انتهـ ً
ـاكا نســبتها  %1.7مــن مجمــوع
االنتهــاكات تبيــن أن تنظيمــات مســلحة متعــددة ارتكبتهــا
ولــم يتمكــن الباحثــون مــن التوصــل إلــى تحديــد أســمائها،
وحلــت فــي المرتبــة العاشــرة علــى مســتوى عــدد الحــاالت
بواقــع  26حالــة نســبتها .%2.5

.3.2.2.6.10

المرتبــة العاشــرة :مجهولــة المصــدر؛

لــم يتمكــن الباحثــون فــي «ســند» مــن تحديــد مصــدر
ً
انتهــاكا تبلــغ نســبتها  %1.4مــن
االعتــداءات فــي 56
مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،ووقعــت فــي  46حالة نســبتها
 ،%4.3وحلــت فــي المرتبــة السادســة علــى مســتوى عــدد

عــن الســلطة الشــرعية ،حيــث يعتقــد الباحــث أن الحكومــة

الحــاالت.

ً
انتهــاكا بلغــت نســبتها  %4.8مــن مجمــوع
قــد ارتكبــا 196

 .3.2.2.6.11المرتبــة الحاديــة عشــرة :تحالفات عســكرية؛

المقالــة بقيــادة «حمــاس» وحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي
االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر ،ووقعــت فــي  21حالــة
وبنســبة  %2مــن مجمــوع الحــاالت.
 .3.2.2.6.6المرتبة السادســة :الســلطات القضائية؛ ســجل
ً
انتهــاكا وبنســبة  %3.7مــن مجمــوع االنتهــاكات
التقريــر 149

حيــث يعتقــد الباحثــون أن الســلطات القضائيــة فــي عــدد مــن
الــدول العربيــة لــم تلتــزم بمعاييــر المحاكمــة العادلــة ،أو ادعــت
جهــات حقوقيــة بأنهــا اســتخدمت ســلطاتها بشــكل متعســف،
والتغــول فــي بعــض األحيــان علــى الســلطة بمنــع الصحفييــن
مــن تغطيــة المحاكمــات ذات طابــع الــرأي العــام دون بيــان منــع
التغطيــة فــي محاضــر المحكمــة أو إبــاغ الصحفييــن بذلــك ،أو
مــن خــال التعميــم علــى وســائل اإلعــام بعــدم النشــر فــي

88

وباعتقــاد الباحــث أن التحالــف العربــي الســعودي فــي
اليمــن قــد صــدر عنــه  6انتهــاكات فــي  3حــاالت.

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

الجــدول رقــم ( :)6الجهــات المنتهكــة حســب عــدد االنتهــاكات

القيــام بهــدم بيوتهــم ،ويعــرض التقريــر فــي بابــه الرابــع

والحــاالت 2015

المخصــص للــدول عــدة نمــاذج ملموســة علــى هــذا الواقــع.

.3.2.3.3

وقــد تبيــن مــن واقــع الحــاالت التــي يعرضهــا

الجهات المنتهكة

عدد
االنتهاكات

%

عدد
الحاالت

%

المؤسسات الحكومية
والموظفون المكلفون
في إنفاذ القانون

1704

42.2

414

39

سلطات االحتالل
اإلسرائيلي

1044

26

177

16.7

غير المكلفين بإنفاذ
القانون

368

9

101

9.5

المطالبــة باإلصالحــات ،أو االحتجاجــات واالعتصامــات التــي

جماعة الحوثي

248

6

94

9

تنظمهــا أحــزاب ومؤسســات مجتمــع مدنــي ونشــطاء

أحزاب وحركات سياسية

196

4.8

21

2

السلطات القضائية

149

3.7

86

8

مجهولو الهوية

102

2.5

51

4.8

تنظيم داعش

91

2.2

41

4

تنظيمات مسلحة

التــي ســادت العالــم العربــي وعرفــت بـ»الربيــع العربــي»،

70

1.7

26

2.5

ثــم قلصــت مــن انتهاجــه عامــي  2012و ،2013لتعــود

مجهولة المصدر

56

1.4

46

4.3

إلــى ممارســته بشــكل واضــح عامــي  2014و ،2015وذلــك

تحالفات عسكرية

6

0.1

3

0.3

بحســب تقاريــر شــبكة «ســند» وبياناتهــا خــال األعــوام األربــع

المجموع

4034

%100

1060

%100

التقريــر ،أن األجهــزة األمنيــة المتمثلــة بالموظفيــن المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون فــي عمــوم دول العالــم العربــي تســتهدف
اإلعالمييــن وتقمعهــم علــى وجــه الخصــوص عنــد تغطيــة
التظاهــرات والمســيرات المنــددة بتعســف الســلطات
الرســمية فــي بلدانهــا بحــق المواطنيــن ،أو تلــك المســيرات

للمطالبــة بحقــوق معينــة ،وقــد تكــرر هــذا األمــر خــال العــام
 2015بشــكل الفــت فــي كل مــن مصــر والعــراق ولبنــان
واألردن وتونــس والمغــرب والجزائــر والبحريــن ،وهــو أمــر
كانــت تنتهجــه األجهــزة األمنيــة قبــل حركــة االحتجاجــات

الماضيــة.
 .3.2.3.4وتمثلــت االعتــداءات الجســيمة باالعتداء الجســدي

ً
ثانيا :مخالفات الجهات المنتهكة «الجسيمة» على
.3.2.3

حرية اإلعالم

.3.2.3.1

علــى الرغــم مــن أن انتهــاكات الموظفيــن

العمومييــن والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي عمــوم الــدول
العربيــة قــد حلــت فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث الكــم ،إال أنهــا
حلــت فــي المرتبــة الثانيــة علــى مســتوى االنتهــاكات الجســيمة
فــي  410انتهــاكات جســيمة ،وذلــك بعــد أن تســيدت انتهــاكات
قــوات االحتــال اإلســرائيلي تجــاه الصحفييــن الفلســطينيين
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة قائمــة االنتهــاكات الجســيمة
ً
ً
جســيما.
انتهــاكا
فــي 460
 .3.2.3.2إن المؤشــرات الكميــة علــى أن اعتــداءات الجهتيــن
اللتيــن حلتــا فــي المرتبــة األولــى والثانيــة علــى مســتوى الكــم
فــي االنتهــاكات الجســيمة تبيــن بــأن اإلعالمييــن يتعرضــون
لتلــك االنتهــاكات بشــكل ممنهــج وواســع النطــاق ،حيــث
تقــوم قــوات االحتــال اإلســرائيلي بقمــع الصحفييــن بهــدف
منعهــم مــن تغطيــة جرائمهــا واعتداءاتهــا بحــق المواطنيــن
الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ويؤخــذ
ً
أيضــا اســتهداف
عليهــا حســب التقاريــر الدوليــة واإلقليميــة
اإلعالمييــن وقمعهــم أثنــاء تغطيتهــم لالعتــداءات علــى
المواطنيــن الفلســطينيين عنــد قيامهــم باالحتجاجــات الســلمية
المعبــرة عــن رفــض ممارســات االحتــال تجاههــم ،أو عنــد

واالســتهداف المتعمــد باإلصابــة والتوقيــف واالعتقــال
التعســفي ،وفــي بعــض الحــاالت اإلخفــاء القســري ،إضافــة
إلــى تعــرض الصحفييــن إلصابــات بجــروح وتهديــدات موثقــة
بالقتــل إلــى جانــب المعاملــة المهينــة والتعذيــب .وال بــد مــن
التذكيــر بــأن االنتهــاكات الجســيمة يعاقــب عليهــا القانــون
الدولــي اإلنســاني.
ـاكا جسـ ً
 .3.2.3.5لقــد ســجل التقريــر  460انتهـ ً
ـيما مارســته
قــوات االحتــال اإلســرائيلي تجــاه الصحفييــن الفلســطينيين
مــا تشــكل نســبتها  %36.2مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة
الكلــي التــي وثقهــا التقريــر ،كمــا تشــكل نســبتها  %11.4مــن
مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،فيمــا تشــكل نســبتها  %44مــن
مجمــوع اعتــداءات قــوات االحتــال علــى الصحفييــن والبالغــة
 1044انتهـ ً
ـاكا.

.3.2.3.6

وحلــت اعتــداءات الموظفيــن العمومييــن

والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون الجســيمة فــي عمــوم الــدول
المرصــودة فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع  410انتهــاكات
جســيمة ،بلغــت نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة
الكلــي  ،%32.3ومــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،%10.2
كمــا بلغــت نســبتها مــن مجمــوع اعتــداءات األجهــزة األمنيــة
ً
انتهــاكا .%24
والمؤسســات الحكوميــة والبالغــة 1704

89

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

.3.2.3.7

ومــن الالفــت أن تحــل انتهــاكات «غيــر المكلفيــن

بإنفــاذ االقانــون» فــي المرتبــة الثالثــة علــى قائمــة انتهــاكات
الجهــات المنتهكــة الجســيمة ،وبنســبة  %8مــن مجمــوع
االنتهــاكات الجســيمة الكلــي ،حيــث وثــق التقريــر  102انتهـ ً
ـاكا
ً
جســيما صــدرت عــن أشــخاص مدنييــن ومؤسســات مدنيــة
وبرلمانييــن ،ويعتقــد الباحــث فــي هــذا الســياق أن جملــة
مــن االعتــداءات الجســيمة التــي مورســت مــن غيــر المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون والتــي تمثلــت باالعتــداء الجســدي فــي غالبيتها
وقعــت أمــام أعيــن رجــال األمــن فــي عــدد مــن البلــدان كمصــر
ولبنــان والعــراق ،دون أن يعمــل رجــال األمــن علــى حمايــة
اإلعالمييــن وتخليصهــم مــن تلــك االعتــداءات ،ويعتقــد الباحــث
مــن جهــة أخــرى؛ أن جملــة مــن اعتــداءات جســيمة صــدرت عــن
مواطنيــن عادييــن ممــن يســمون فــي بلدانهــم بـ»البلطجيــة»
وخاصــة فــي مصــر ،حيــث وثــق التقريــر عـ ً
ـددا مــن االعتــداءات
صــدرت عــن هــؤالء ،ومــن الصعوبــة بمــكان إثبــات إن كانــوا
يتبعــون لجهــة معينــة نافــذة أو لمتنفذيــن ،ومــن الصعوبــة
االدعــاء أنهــم يتبعــون لجهــة بعينهــا دون دليــل ملمــوس.
 .3.2.3.8وجــاءت انتهــاكات «جماعــة الحوثــي» الجســيمة فــي
ً
ً
جســيما
انتهــاكا
اليمــن بالمرتبــة الرابعــة مباشــرة بواقــع 83
نســبتها  %6.5مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة ،ونســبتها
مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات .%2

.3.2.3.9

وليــس مــن المســتغرب بــرأي الباحــث أن تحــل

انتهــاكات «تنظيــم داعــش» الجســيمة فــي المرتبــة الخامســة
ً
ً
جســيما نســبتها  %4.8مــن مجمــوع
انتهــاكا
وبواقــع 61
االنتهــاكات الجســيمة الكلــي ،وذلــك بالرغــم مــن أن مجمــوع
انتهــاكات التنظيــم التــي تمكــن فريــق التقريــر مــن توثيقهــا
ً
انتهــاكا ،وقــد بلغــت نســبة
خــال العــام  2015بلغــت 91
انتهــاكات التنظيــم الجســيمة مــن مجمــوع انتهاكاتــه  %67وهــو
مــا يــدل علــى اســتهدافه المتعمــد والجســيم للصحفييــن مــن
خــال عمليــات اختطــاف الصحفييــن وقتلهــم فــي المناطــق
التــي تمكــن مــن الوصــول إليهــا فــي العــراق وســوريا وليبيــا،
إضافــة إلــى تهديــد عــدد مــن الصحفييــن فــي مناطــق أخــرى
بالقتــل .ومــن الضــروري القــول بــأن «داعــش» ارتكــب الجرائــم
األكثــر واألقســى جســامة مــن بيــن جميــع الجهــات المنتهكــة
رغــم ترتيبــه فــي هــذه المرتبــة.

.3.2.3.10

ً
انتهــاكا لــم يتمكــن فريــق التقريــر
ومــن بيــن 56

مــن تحديــد مصدرهــا و /أو الجهــة المســؤولة عنهــا ،بلــغ عــدد
االنتهــاكات الجســيمة «مجهولــة المصــدر» أو تلــك التــي
وقعــت أثنــاء تغطيــة إعالمييــن لألحــداث فــي مناطــق النــزاع 50
ـاكا جسـ ً
انتهـ ً
ـيما وبنســبة  %4مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة
الكلــي ،وحلــت فــي المرتبــة السادســة علــى مســتوى قائمــة
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الجهــات المنتهكــة الجســيمة وبالمرتبــة العاشــرة علــى
مســتوى قائمــة الجهــات المنتهكــة بشــكل عــام ،وتمثلــت
جســامتها بالقتــل غيــر المتعمــد واإلصابــة بجــروح.
ـاكا جسـ ً
 .3.2.3.11لقــد وثــق التقريــر  36انتهـ ً
ـيما صــدرت
عــن أحــزاب وحــركات سياســية غالبيتهــا صــدرت عــن
األجهــزة األمنيــة التابعــة للحكومــة المقالــة فــي قطــاع غــزة
بفلســطين المحتلــة ،والتــي يتولــى إدارتهــا حركــة المقاومة
اإلســامية «حمــاس» ،وقــد حلــت فــي المرتبــة الســابعة
علــى مســتوى انتهــاكات الجهــات الجســيمة وبنســبة %2.8
مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة الكلــي ،فيمــا حلــت
بالمرتبــة الخامســة علــى مســتوى الجهــات المنتهكــة،
وتمثلــت اعتداءاتهــا بالتوقيــف واالعتقــال التعســفي
والتعذيــب والمعاملــة المهينــة.

.3.2.3.12

وحلــت اعتــداءات «التنظيمــات المســلحة»

الجســيمة والمتواجــدة فــي مناطــق النــزاع كالعــراق وســوريا
انتهاكا جسـ ً
ً
ـيما،
واليمــن وليبيــا بالمرتبــة الثامنــة وبواقــع 24
وقــد حلــت فــي المرتبــة التاســعة علــى قائمــة الجهــات
المنتهكــة بشــكل عــام.

.3.2.3.13

وبلغــت االنتهــاكات الجســيمة الصــادرة عــن

جهــات بقيــت حتــى إعــداد هــذا التقريــر «مجهولــة الهويــة»
 23انتهـ ً
ـاكا وقــد حلــت فــي المرتبــة التاســعة علــى مســتوى
قائمــة انتهــاكات الجهــات المنتهكــة الجســيمة ،فيمــا حلــت
بالمرتبــة الســابعة علــى قائمــة الجهــات المنتهكــة بشــكل
عــام وبواقــع  102انتهـ ً
ـاكا.
 .3.2.3.14ويعتقــد الباحــث أن التعســف فــي اســتخدام
الســلطات فــي المحاكــم والمؤسســات القضائيــة فــي
عــدد مــن دول العالــم العربــي أبرزهــا مصــر واألردن قــد
ـاكا جسـ ً
أدى إلــى  18انتهـ ً
ـيما تتمثــل بالتوقيــف واالعتقــال
التعســفي مــن خــال المحاكمــات غيــر العادلــة ،وقــد حلــت
فــي المرتبــة العاشــرة بقائمــة انتهــاكات الجهــات الجســيمة،
فيمــا حلــت الســلطات القضائيــة فــي المرتبــة السادســة
بقائمــة الجهــات المنتهكــة بشــكل عــام.
 .3.2.3.15ومــن بيــن  6انتهــاكات وثقهــا فريــق التقريــر
فــي اليمــن؛ يعتقــد الباحــث أن التحالــف العربــي يتحمــل
مســؤولية انتهاكيــن جســيمين بفقــدان صحفييــن يمنييــن
حياتهمــا ،وحــل فــي المرتبــة الحاديــة عشــرة ،كمــا حــل فــي
نفــس المرتبــة بقائمــة الجهــات المنتهكــة بشــكل عــام.
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الجــدول رقــم ( :)7مخالفــات الجهــات المنتهكــة «الجســيمة»

للســلطات فــي المحاكــم والمؤسســات القضائيــة ،وعرضهــا

علــى حريــة اإلعالمييــن

بنــوع مــن التفصيــل لمــا لهــا مــن أهميــة وحساســية خاصــة

الجهة

التكرار

المجموع
العام
لالنتهاكات
الجسيمة

من
المجموع
العام
لالنتهاكات

سلطات االحتالل
اإلسرائيلي

460

36.2

11.4

الموظفون العموميون
المكلفون بإنفاذ
القانون

410

32.3

10.2

غير المكلفين بإنفاذ
القانون

102

8

2.5

جماعة الحوثي

83

6.5

2

تنظيم داعش

61

4.8

1.5

مجهولة المصدر

50

4

1.2

أحزاب وحركات سياسية

36

2.8

1

تنظيمات مسلحة

24

2

0.6

مجهولو الهوية

23

1.8

0.6

السلطات القضائية

18

1.4

0.5

تحالفات عسكرية

2

0.2

0.05

مجموع االنتهاكات
الجسيمة

1269

%100

%31.5

.3.3

الفصــل الثانــي :مخالفــات الــدول بشــأن حقــوق

اإلنســان مــن خــال االعتــداء علــى حريــة اإلعــام واإلعالميين
 .3.3.1مقدمة

.3.3.1.1

يبحــث الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي للتقريــر

مخالفــة الحكومــات فــي الــدول المرصــودة اللتزاماتهــا الدوليــة
التعاقديــة بشــأن حقــوق اإلنســان ،والتــي صــدرت عنهــا باعتقاد
الباحــث مــن خــال االعتــداءات المتكــررة علــى اإلعالمييــن
وحريتهــم.
 .3.3.1.2ويتنــاول هــذا الفصــل وبشــكل منفــرد االنتهــاكات
التــي صــدرت عــن الموظفيــن العمومييــن والمكلفيــن بإنفــاذ
القانــون ،وذلــك للبحــث بنــوع مــن التفصيــل ـ مــع مراعــاة الحيــاد
والشــفافية ـ فــي هــذه االنتهــاكات لحساســيتها أمــام التزامــات
الحكومــات أمــام اللجــان التعاقديــة والمقرريــن الخاصيــن فــي
ً
مؤشــرا علــى مــدى التــزام الــدول
األمــم المتحــدة ،ولكونهــا
والحكومــات باالتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا.
ً
أيضا وبنوع من التخصيص
 .3.3.1.3كمــا يتنــاول هــذا الفصــل
االنتهــاكات التــي قــد تصــدر مــن خــال االســتخدام المتعســف

أمــام المقــرر الخــاص المعنــي باســتقالل القضــاة والمحامين
فــي األمــم المتحــدة.
 .3.3.1.4وفضــل الباحــث أن يضــع مجمــوع الجهتيــن اللتيــن
تشــكالن ســلطات تنفيذية وتشــريعية في الدول المرصودة
أول هــذا الفصــل وبشــكل عــام ،ثــم يضــع معلومــات
االنتهــاكات والمخالفــات التــي يعتقــد بأنهــا صــدرت عــن كل
جهــة منهمــا علــى حــدة بشــكل موســع؛ كالتالــي:

.3.3.1.4.1

أوال :مخالفــات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
ً

القانــون والتعســف باســتخدام الســلطة فــي المحاكــم
(قــراءة عامــة)؛

.3.3.1.4.2

ً
ثانيــا :المخالفــات الصــادرة عــن المؤسســات

الحكوميــة والموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون؛
 .3.3.1.4.3ثالثـ ًـا :التعســف فــي اســتخدام الســلطة فــي
المحاكــم؛
 .3.3.1.5وكمــا أشــرنا سـ ً
ـابقا فــي مقدمــة البــاب الثانــي؛
ً
طيفا
فــإن االعتــداء علــى حريــة اإلعــام واإلعالمييــن يتضمن
ً
واســعا مــن الحقــوق اإلنســانية التــي تحميهــا المعاهــدات
الدوليــة ،والتــي وقعــت دول العالــم العربــي وصادقــت على
غالبيتهــا ،مــا يعرضهــا للمســاءلة أمــام اللجــان التعاقديــة فــي
األمــم المتحــدة ،إضافــة إلــى مســاءلتها أمــام االســتعراض
الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان.

.3.3.1.6

ونشــير إلــى أن التقريــر قــد اعتمــد فــي

منهجيتــه علــى القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي
توثيــق االنتهــاكات خــال العــام  ،2015وأخــذ الباحــث
علــى عاتقــه قيــاس مــدى التــزام دول العالــم العربــي
المرصــودة باالتفاقيــات التعاقديــة مــع لجــان األمــم المتحــدة
واالســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان ،واعتمــد
علــى المبــادئ األساســية والمبــادئ التوجيهيــة بـــشأن
الحــق فــي االنتصــاف والجـــبر لـــضحايا االنتهــاكات الجســيمة
للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطيــرة
للقانــون اإلنســاني الدولــي حســب القــرار الــذي اتخذتــه
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  16كانــون األول/
ديســمبر .2015

.3.3.1.7

ويجــد المطلــع فــي البــاب الرابــع مــن التقريــر

المخصــص للــدول معلومــات عــن االتفاقيــات التــي وقعــت
عليهــا كل دولــة أو لــم توقــع ،إضافــة إلــى معلومــات عــن
التزاماتهــا التعاقديــة أمــام لجــان حقــوق اإلنســان.
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أوال :مخالفــات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون
ً .3.3.2

والتعســف باســتخدام الســلطة فــي المحاكــم (قــراءة عامــة)

.3.3.2.1

خلــص التقريــر إلــى أن اإلعالمييــن ومؤسســات

اإلعــام قــد تعرضــت خــال العــام  2015إلــى مخالفــات
وانتهــاكات مــن قبــل الموظفيــن العمومييــن والمكلفيــن بإنفــاذ
القانــون إلــى جانــب مخالفــات االســتخدام المتعســف للســلطات
القضائيــة بحقهــم فــي جميــع دول العالــم العربــي التــي تمكــن

.3.3.2.6

ً
أيضــا أن االســتخدام المتعســف
وتبيــن

للســلطة القضائيــة فــي عــدد ال يســتهان بــه مــن دول
العالــم العربــي ينتــج عنــه مخالفــات علــى الحقــوق
اإلنســانية تجــاه اإلعالمييــن ،لكنهــا ال ترقــى إلــى مســتوى
االنتهــاكات الجســيمة فــي غالبهــا باســتثناء الحبــس
والتوقيــف التعســفي ،وهــو مــا يشــكل اعتــداء علــى الحــق
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي.

الباحثــون مــن رصدهــا وتوثيقهــا.

.3.3.2.2

وبجمــع االنتهــاكات التــي يعتقــد الباحثــون أنهــا

مورســت بحــق اإلعالمييــن وتتحمــل الدول مباشــرة مســؤوليتها،
فقــد بلــغ عــدد أشــكال هــذه االنتهــاكات مــن قبــل الســلطتين

.3.3.3

ً
ثانيــا :ترتيــب الــدول النتهــاكات الموظفيــن

العمومييــن والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون واالســتخدام
المتعســف للســلطات القضائيــة

شــكال مــن
التنفيذيــة والقضائيــة فــي الــدول المرصــودة 42
ً

.3.3.3.1

أشــكال االنتهــاكات مــا تشــكل نســبتها  %89.4مــن مجمــوع

حالــة اعتــداء علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن

ً
نوعــا.
أشــكال االنتهــاكات البالغــة 47

.3.3.2.3

وبلــغ مجمــوع مخالفــات الســلطتين الواقعــة علــى

اإلعالمييــن فــي دول العالــم العربــي  1853مخالفــة تشــكل
نســبتها مــن عمــوم االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر  ،%46منهــا
 1704مخالفــات مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون
ونســبتها  %92مــن مجمــوع مخالفــات الســلطتين و %42.2مــن
مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،فيمــا بلــغ عــدد مخالفــات االســتخدام
المتعســف للســلطات القضائيــة  149مخالفــة تشــكل نســبتها
مــن مجمــوع مخالفــات الســلطتين  %8و %3.7مــن مجمــوع
االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر.

.3.3.2.4

وقــد بلغــت أعلــى معــدالت انتهــاكات الســلطتين

التنفيذيــة والقضائيــة فــي المنــع مــن التغطيــة الــذي تكــرر 401
مــرة وبنســبة  %21.6مــن مجمــوع انتهــاكات الســلطتين ،االعتــداء
الجسدي  187وبنسبة  ،%10حجز الحرية  137بنسبة  ،%7.4حجب
المعلومــات  117بنســبة  ،%6.3االعتقــال والتوقيــف التعســفي
 111بنســبة  ،%6اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات 97
بنســبة  ،%5.2االعتــداء اللفظــي  83بنســبة  ،%4.5حجــز أدوات
العمــل  64بنســبة  ،%3.5التحقيــق األمنــي  ،63المحاكمــة غيــر
العادلــة  ،63المصــادرة بعــد الطبــع  ،56اإلصابــة بجــروح ،56
التهديــد باإليــذاء  ،53الرقابــة المســبقة  ،50المنــع مــن النشــر

وجــد التقريــر أن  500حالــة مــن بيــن 1060

والمؤسســات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي خــال
العــام  2015كانــت الجهــات المنتهكــة هــي الموظفــون
المكلفــون بإنفــاذ القانــون والذيــن يخضعــون للســلطات
التنفيذيــة حيــث يعتقــد الباحثــون أنهــم مارســوا االنتهــاكات
فــي  414حالــة ،إلــى جانــب مخالفــات الســلطات القضائيــة
فــي عــدد مــن الــدول ويعتقــد الباحثــون أنهــا ارتكبــت
المخالفــات فــي  86حالــة ،وهــو مــا يعنــي أن الســلطتين
التنفيذيــة والقضائيــة قــد ارتكبــت المخالفــات فيمــا نســبته
 %47.2مــن مجمــوع الحــاالت ،أي مــا يعــادل نصــف عــدد
الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر.
ً
أيضــا أن الســلطتين ارتكبتــا
 .3.3.3.2ويعتقــد الباحثــون
االنتهــاكات وخالفتــا التعهــدات الدوليــة بشــأن حقــوق
ً
انتهــاكا تشــكل نســبتها  %46مــن
اإلنســان فــي 1853
مجمــوع االنتهــاكات التــي تمكــن الباحثــون فــي شــبكة
«ســند» مــن توثيقهــا خــال العــام  ،2015وهــو مــا يعنــي
أن الســلطتين ارتكبتــا نحــو نصــف االعتــداءات علــى حريــة
اإلعــام.
 .3.3.3.3وبالنظــر إلــى الشــكل رقــم ( ،)6يتبيــن أيضـ ًـا أن
كافــة الــدول العربيــة المرصــودة فــي التقريــر قــد ارتكبــت
المخالفــات ضــد حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ودون

والتوزيــع .42

اســتثناء مــع اختــاف المعــدالت.

 .3.3.2.5وتبيــن أن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون قــد

.3.3.3.4

ارتكبــوا انتهــاكات جســيمة ارتقــت إلــى حــد االعتــداء علــى الحــق

ســلطات الدولــة التنفيذيــة والقضائيــة فــي مصــر قــد

فــي الحيــاة بمقتــل إعالمييــن فــي كل مــن ســوريا والعــراق،
إضافــة إلــى االعتــداءات الجســيمة والممنهجــة وواســعة النطــاق
التــي الحظهــا الباحثــون فــي عــدد مــن الــدول ويســرد نمــاذج منها
فــي البــاب الثالــث مــن التقريــر المخصــص لالنتهــاكات الواقعــة
علــى حريــة اإلعــام فــي كل دولــة مــن الــدول المرصــودة.
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.3.3.3.5

والالفــت أن عــدد المخالفــات التــي ارتكبتهــا

الســلطتان فــي تونــس قــد بلــغ  250مخالفــة وبنســبة ،%13.5
ووقعــت فــي  29حالــة ،وحلــت فــي المرتبــة الثانيــة ،ويليهــا
ً
انتهــاكا نســبتها
فــي المرتبــة الثالثــة الســودان فــي 235
 %12.7ووقعــت فــي  46حالــة ،ثــم العــراق وبفــارق بســيط عــن
ً
ً
أيضــا.
انتهــاكا ووقعــت فــي  46حالــة
الســودان بمعــدل 232

خــال الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي مناطــق
الضفــة الغربيــة وبواقــع  122انتهـ ً
ـاكا نســبتها  %6.6ووقعــت
ً
أيضــا كالمغــرب.
فــي  36حالــة

.3.3.3.7

ً
أيضــا أن تســجل انتهــاكات
ومــن الالفــت

الســلطات التنفيذيــة فــي لبنــان المرتبــة الســابعة بواقــع 61
ً
انتهــاكا نســبتها  %3.3ووقعــت فــي  12حالــة ،ويليهــا فــي

 .3.3.3.6وحلــت انتهــاكات الســلطتين فــي المغــرب بالمرتبــة

المرتبــة الثامنــة األردن بواقــع  50انتهـ ً
ـاكا ســجلتها الســلطات

ً
انتهــاكا بلغــت نســبتها  %6.7ووقعــت
الخامســة بواقــع 125

التنفيذيــة والقضائيــة ووقعــت فــي  17حالــة.

فــي  36حالــة ،ويليهــا فلســطين فيالمرتبــة السادســة مــن
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.3.3.3.8

وجــاءت البحريــن فــي المرتبــة التاســعة فــي 40

ً
ً
انتهــاكا فــي 9
انتهــاكا وقعــت فــي  17حالــة ،ثــم الجزائــر 34
حــاالت بالمرتبــة العاشــرة ،ويليهــا فــي المرتبــة الحاديــة عشــرة
موريتانيــا بواقــع  24انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  12حالــة ،ثــم ســوريا
ً
انتهــاكا وقعــت فــي 9
فــي المرتبــة الثانيــة عشــرة فــي 18
حــاالت ،وبنفــس المرتبــة حلــت الصومــال والســعودية بنفــس
عــدد االنتهــاكات ،فيمــا وقعــت االنتهــاكات فــي الصومــال
فــي  9حــاالت والســعودية فــي .10

.3.3.3.9

ً
انتهــاكا فــي قطــر مــن قبــل
ووثــق التقريــر 13

األجهــزة األمنيــة وقعــت فــي حالــة واحــدة فقــط وحلــت فــي
المرتبــة الثالثــة عشــرة ،ويعادلهــا فــي المرتبــة ليبيــا فــي
حالتيــن ،ويليهمــا فــي المرتبــة الرابعــة عشــرة اليمــن بواقــع 10
انتهــاكات مارســتها األجهــزة األمنيــة الرســمية فــي  5حــاالت.

.3.3.3.10

وحلــت اإلمــارات فــي المرتبــة الخامســة عشــرة

بواقــع  4انتهــاكات وقعــت فــي حالتيــن ،وأخيـ ً
ـرا كل من ســلطنة
عمــان والكويــت فــي انتهاكيــن لــكل منهمــا وحــا فــي المرتبــة
السادســة عشــرة ،ووقــع انتهــاكا األولــى فــي حالــة واحــدة،
والثانيــة فــي حالتيــن.
ً
.3.3.4
ثالثا :انتهاكات الموظفين العموميين والمكلفين

بإنفاذ القانون واالستخدام المتعسف للسلطات القضائية
«الجسيمة»

.3.3.4.1

بلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة والجزائيــة التــي

يعتقــد الباحثــون أن إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة تعرضــت
لهــا خــال العــام  2015مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
القانــون ومــن خــال االســتخدام المتعســف للســلطات
القضائيــة فــي عمــوم دول العالــم العربــي المرصــودة 411
ـاكا جسـ ً
انتهـ ً
ـيما ،وهــو مــا تشــكل نســبته  %32.4مــن مجمــوع
االنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر ،كمــا تشــكل
نســبتها  %10.2مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،األمــر الــذي
يســمح بالقــول حســب اعتقــاد الباحثيــن فــي «ســند» بــأن نحــو
 %10مــن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا اإلعالميــون ينبغــي
أن توضــع أمــام االســتعراض الــدوري الشــامل للــدول وأمــام
اللجــان التعاقديــة لمســاءلتها عــن هــذه االنتهــاكات ،كمــا
ينبغــي مســاءلتها عــن مصيــر مرتكبيهــا إذا مــا أفلتــوا مــن
العقــاب ،وهــل اســتحق الضحايــا مــن اإلعالمييــن تعويضــات
أو تــم إنصافهــم عــن هــذه االنتهــاكات؟.
 .3.3.4.2ومــن بيــن  440اعتــداء جسـ ً
ـديا وقــع علــى إعالمييــن
وصحفييــن خــال العــام  2015مــن مختلــف الجهــات المنتهكــة
ً
ً
جســيما يعتقــد
انتهــاكا
فــي هــذا البــاب؛ وثــق التقريــر 187
الباحثــون أنهــا صــدرت عــن موظفيــن فــي الســلطتين
التنفيذيــة والقضائيــة فــي عمــوم العالــم العربــي ،وتشــكل

94

نســبتها مــن مجمــوع االعتــداءات الجســدية  ،%42.5وهــي
ً
جــدا مقارنــة مــع عــدد الجهــات المنتهكــة
نســبة مرتفعــة
والبالغــة  17جهــة ،وهــو مؤشــر علــى اســتمرار الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون باالعتــداء علــى اإلعالمييــن.

.3.3.4.3

ومــن المؤشــرات الالفتــة فــي االنتهــاكات

الجســيمة اعتقــال وتوقيــف  111إعالميـ ًـا بشــكل تعســفي
مــن قبــل الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة ،مــا يعبــر عــن
بــروز هــذا النمــط مــن االنتهــاكات خــال العــام  ،2015علمـ ًـا
أن مجمــوع اعتقــال وتوقيــف الصحفييــن بشــكل عــام وقــع
علــى  142إعالميـ ًـا ،منهــم  23إعالميـ ًـا اعتقلــوا مــن جهــات
غيــر رســمية ،حيــث اعتقلــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي
ً
ً
فلســطينيا فــي الضفــة الغربيــة،
صحفيــا
وأوقفــت 17
بينمــا أوقفــت األجهــزة األمنيــة التابعــة لحكومــة «حمــاس»
المقالــة فــي قطــاع غــزة  6إعالمييــن ،وقــد شــكلت
نســبة إقــدام الســلطات الرســمية العربيــة علــى اعتقــال
وتوقيــف الصحفييــن  %82.8مــن مجمــوع اعتقــال وتوقيــف
ً
تعســفيا علــى خلفيــة عمهلــم اإلعالمــي.
الصحفييــن
 .3.3.4.4وتعــرض  56إعالميـ ًـا وصحفيـ ًـا لإلصابــة بجــروح
بفعــل اعتــداءات الموظفيــن المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون
شــكلت نســبتهم  %13.6مــن مجمــوع اعتــداءات الســلطات
الرســمية الجســيمة ،و %1.4مــن مجمــوع االنتهــاكات
العــام ،بينمــا شــكلت مــا نســبته  %19.2مــن مجمــوع إصابــة
اإلعالمييــن بجــروح خــال العــام  2015والصــادرة مــن جميــع
الجهــات المنتهكــة ،ولــم يصــل إلــى حــد علــم الباحثيــن
فــي «ســند» أن ً
أيــا مــن اإلعالمييــن الذيــن تعرضــوا
لجــروح بفعــل اعتــداءات األجهــزة األمنيــة قــد تــم إنصافــه،
كمــا لــم يصــل إلــى علمهــم محاســبة أي مــن الموظفيــن
العمومييــن مرتكبــي هــذا النــوع مــن االنتهــاكات.

.3.3.4.5

ً
إعالميــا للمعاملــة
ووثــق التقريــر تعــرض 15

المهينــة والماســة بالكرامــة اإلنســانية مــن خــال مــا يعتقــد
الباحــث أنــه صــدر عــن موظفيــن مكلفيــن بإنفــاذ القانــون،
ومنهــم موظفــو أمــن وحمايــة لعــدد مــن المســؤولين
الحكومييــن فــي عــدد مــن الــدول العربيــة ،وكذلــك األمــر لــم
يصــل إلــى علــم الباحــث أي مــن معلومات موثقــة تفيد بأن
الضحايــا مــن اإلعالمييــن قــد جبــرت أضرارهــم المعنويــة،
وأنصفــوا ،أو أن مرتكبــي هــذا النــوع مــن االنتهــاكات
الــذي يرقــى إلــى مســتوى الجريمــة ضــد اإلنســانية قــد
حوســبوا علــى مــا ارتكبــوه مــن مخالفــة جســيمة وقاســية،
وقــد بلغــت نســبه هــؤالء الضحايــا مــن اإلعالمييــن %3.6
مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة التــي يعتقــد الباحثــون
أنهــا صــدرت عــن جهــات تنفيذيــة ،علمـ ًـا بــأن جميــع حــاالت

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

«المعاملــة المهينــة» الموثقــة لــم تتضمــن مخالفــات مــن

بينمــا فقــد إعالميــان اثنــان حياتهمــا مــن قبل األجهــزة األمنية

هــذا النــوع قــد صــدرت عــن ســلطة قضائيــة ،فيمــا بلغــت

فــي ســوريا وموظفيــن عمومييــن فــي العــراق ،وحــرم

نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة والمجمــوع العــام

إعالمــي مــن العــاج داخــل محبســه وآخــر تعــرض أقربــاؤه

لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر وعددهــا .)%37.5( 40

لإليــذاء فــي مصــر ،فيمــا حــرم إعالمــي داخــل محبســه مــن

 .3.3.4.6وإلــى جانــب حــاالت االعتقال والتوقيف التعســفي

المــأكل والمشــرب فــي الجزائــر.

ً
إعالميــا قــد
التــي وثقهــا التقريــر ،يعتقــد الباحثــون أن 19

الشــكل رقــم ( :)8انتهــاكات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ

تعرضــوا للحبــس نتيجــة قــرارات قضائيــة تعســفية ال تتناســب

القانــون واالســتخدام المتعســف للســلطات القضائيــة

وحجــم االتهامــات الموجهــة للضحايــا مــن الصحفييــن فــي

«الجســيمة» فــي دول العالــم العربــي

قضايــا المطبوعــات والنشــر ،وتشــكل نســبتهم  %4.6مــن

االنتهاكات الجسيمة

التكرار

%

االعتداء الجسدي

187

45.5

االعتقال والتوقيف التعسفي

111

27

اإلصابة بجروح

56

13.6

المعاملة المهينة

15

3.6

الحبس

19

4.6

االختفاء القسري

7

1.7

االستهداف المتعمد باإلصابة

5

1.2

التهديد بالقتل

4

1

التعذيب

2

0.5

وشــكلت نســبتهم مــن مجمــوع انتهــاكات الســلطتين التنفيذيــة

القتل العمد

2

0.5

والقضائيــة  ،%1.7ونســبتهم مــن مجمــوع االنتهــاكات

الحرمان من العالج

1

0.2

إيذاء ذوي القربى

1

0.2

الحرمان من المأكل والمشرب

1

0.2

مجموع االنتهاكات الجسيمة

411

%100

حالتيــن ،والبحريــن واإلمــارات بواقــع حالــة واحــدة لــكل منهمــا.

مجموع عموم االنتهاكات الجسيمة

1269

%32.4

 .3.3.4.8وباعتقــاد اإلعالمييــن مــن خــال عمليــات التوثيــق،

من المجموع العام

4034

%10.2

االنتهــاكات الجســيمة الصــادرة عــن ســلطات قضائيــة باعتقــاد
الباحثيــن ،كمــا تشــكل ما نســبته  %86.4مــن مجموع االنتهاكات
الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر حيــث تعــرض  3إعالمييــن آخريــن
للحبــس فــي معتقــات ســجون االحتــال اإلســرائيلي ،كمــا
تشــكل مــا نســبته  %0.5مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام التــي
وثقهــا التقريــر .وقــد حبــس  9إعالمييــن مــن قبــل الســلطات
التنفيذيــة مقابــل  10إعالمييــن بقــرارات قضائيــة مــا يعنــي أن
الســلطتين تســاوتا بمعــدالت حبــس اإلعالمييــن التعســفي.
 .3.3.4.7ومــن االنتهــاكات الجســيمة والخطيــرة التــي يعتقــد
الياحثــون أنهــا صــدرت عــن موظفيــن مكلفيــن بإنفــاذ القانــون
ـرا بعــد توقيفهــم وحبســهم تعسـ ً
إخفــاء  7إعالمييــن قسـ ً
ـفيا،

الجســيمة والعــام التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  85حالــة
اختطــاف واختفــاء قســري صــدرت مــن جهــات مختلفــة ،%8.2
وقــد وقعــت حــاالت اإلخفــاء القســري بعــد اعتقــال اإلعالمييــن
تعسـ ً
ـفيا فــي كل مــن ســوريا بإخفــاء  3إعالمييــن ،مصــر بواقــع

فقــد تعــرض  5إعالمييــن لالســتهداف المتعمــد باإلصابــة مــا
شــكلت نســبتهم  %1.2مــن انتهــاكات الموظفيــن المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون علــى وجــه التحديــد ،فيمــا شــكلت مــا نســبته
 %3.4مــن مجمــوع حــاالت االســتهداف المتعمــد باإلصابــة
التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،147وشــكلت مــا نســبته %0.4
مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة ،فيمــا وقعــت مــن جهــات
تنفيذيــة فــي كل مــن البحريــن بواقــع  3اســتهدافات وقــد تكــرر
فــي ســوريا وتونــس مــرة واحــدة لــكل منهمــا.

.3.3.4.9

وتعــرض  4إعالمييــن للتهديــد بالقتــل مــن قبــل

ً
.3.3.5
رابعا :مجموع الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها

من السلطتين التنفيذية والقضائية في عموم الدول
المرصودة

 .3.3.5.1يعتقــد الباحــث بجمــع مخالفات الحقوق اإلنســانية
المعتــدى عليهــا مــن قبــل الموظفيــن العمومييــن والمكلفين
بإنفــاذ القانــون إلى جانب االســتخدام المتعســف للســلطات
القضائيــة فــي عمــوم الــدول المرصــودة علــى اإلعالمييــن
أن الســلطتين خالفتــا التزاماتهمــا الدوليــة بشــأن حقــوق

موظفيــن مكلفيــن بإنفــاذ القانــون وبنســبة  %1فــي كل مــن

اإلنســان فــي  10حقــوق إنســانية.

موريتانيــا بواقــع  3مــرات والعــراق مــرة واحــدة.

 .3.3.5.2وبالنظــر إلــى الجــدول رقم ()8؛ يعتقد الباحثون أن

 .3.3.4.10ووثــق التقريــر تعــرض إعالمييــن اثنيــن للتعذيــب

الســلطتين خالفتــا الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام

مــن قبــل األجهــزة األمنيــة المكلفــة بإنفــاذ القانــون فــي مصــر،

 834مــرة وبنســبة  %45مــن مجمــوع مخالفــات الســلطتين
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الموثقــة ،وبنســبة  %57.3مــن مجمــوع االعتــداءات علــى هــذا

المحتلــة والبالغــة  14مخالفــة  ،%81.8ومــن المجمــوع العام

الحــق التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،1456وبنســبة %20.7

لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر  .%1.5وقــد تكــرر بشــكل

مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات ،وحــل فــي المرتبــة األولــى،

مالحــظ فــي مصــر ( )32مــرة ،األردن ( )7والبحريــن (.)5

وبلغــت أعلــى معــدالت االعتــداء علــى هــذا الحــق فــي مصــر
حيــث تكــرر ( )312مــرة ،الســودان ( ،)148تونــس ( )100مــرة،
العــراق ( )69وفلســطين باســتثناء اعتــداءات قــوات االحتــال
اإلســرائيلي وانتهــاكات الحكومــة المقالــة فــي قطــاع غــزة ()54
مــرة.

.3.3.5.3

.3.3.5.7

ً
أيضــا أن الســلطتين التنفيذيــة
ومــن الالفــت

والقضائيــة باعتقــاد الباحــث خالفتــا الحــق فــي اإلقامــة
والتنقــل والســفر  21مــرة وبنســبة  %1مــن مجمــوع
اعتداءاتهمــا علــى الحقــوق اإلنســانية المرصــودة ،وبنســبة
 %36.8مــن مجمــوع االعتــداءات علــى هــذا الحــق التــي

كمــا خالفــت الســلطات التنفيذيــة فــي الــدول

وثقهــا التقريــر والتــي تكــررت  58مــرة ،وبنســبة  %0.5مــن

المرصــودة التزاماتهــا بالحــق فــي الســامة الشــخصية 389

مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،وحــل فــي المرتبــة السادســة.

مــرة بنســبة  %21وحــل فــي المرتبــة الثانيــة ،وبنســبة %31.5

وبلغــت أعلــى معدالتــه فــي العــراق ( ،)10المغــرب ومصــر

مــن المجمــوع العــام باالعتــداء علــى هــذا الحــق والبالغــة ،1234

فــي ( )4مــرات لــكل منهمــا.

وبنســبة  %9.6مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات التــي وثقهــا

 .3.3.5.8وارتكبــت األجهــزة األمنيــة فــي عمــوم العالــم

التقريــر ،وبنســبة  %30.6مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة
التــي وثقهــا التقريــر .وبلغــت أعلــى معــدالت االعتــداء علــى
هــذا الحــق فــي تونــس حيــث تكــرر ( )112مــرة ،وفــي العــراق
( ،)81مصــر ( ،)66المغــرب ( )35ولبنــان ( )32مــرة.

.3.3.5.4

العربــي باعتقــاد الباحــث  17مخالفــة وقعــت علــى الحق في
عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة ،وحــل
فــي المرتبــة الســابعة ،وقــد تكــرر االعتــداء علــى هــذا الحــق

وبلغــت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة

فــي المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر 68

واألمــان الشــخصي مــن قبــل الســلطتين باعتقــاد الباحثيــن

مــرة .وقــد تكــرر بشــكل الفــت فــي قطــر ( ،)4وفــي مصــر

 ،%15.4وقــد تكــرر االعتــداء علــى هــذا الحــق  285مــرة ،وبلغــت

والعــراق ( )3مــرات لــكل منهمــا.

نســبته مــن مجمــوع االعتــداءات التــي وثقهــا التقريــر علــى هــذا

.3.3.5.9

الحــق  %56.3حيــث تكــرر بشــكل عــام  506مــرات ،وحــل فــي
المرتبــة الثالثــة .وبلغــت أعلــى معــدالت االعتــداء علــى هــذا
الحــق فــي مصــر حيــث تكــرر ( )105مــرات ،وفــي فلســطين مــن
خــال الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون التابعيــن للســلطة
الوطنيــة ( )35مــرة ،وفــي العــراق ( )33مــرة ،المغــرب ()22
والســودان (.)18
 .3.3.5.5وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك مــن قبــل
الســلطتين باعتقــاد الباحثيــن فــي المرتبــة الرابعــة مكـ ً
ـررا 228
مــرة وبنســبة  %12.3مــن اعتــداءات الســلطتين علــى الحقــوق
اإلنســانية ،وبلغــت نســبته مــن مجمــوع االعتــداءات علــى هــذا
الحــق التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  521اعتــداء  ،%43.8ومــن
المجمــوع العــام لالنتهــاكات  .%5.6وبلغــت أعلــى معــدالت
االعتــداء علــى هــذا الحــق فــي الســودان حيــث تكــرر ( )62مــرة،
وفــي مصــر ( ،)56العــراق ( ،)31تونــس ( )22والمغــرب ()20
مــرة.
 .3.3.5.6والالفــت أن مخالفــات الحقــوق فــي مجــال شــؤون
القضــاء قــد حلــت بالمرتبــة الخامســة مكــررة  63مــرة وبنســبة
 ،%3.4وهــي مخالفــات ســجلت مــن خــال االســتخدام
المتعســف للســلطات القضائيــة ،وبلغــت نســبتها مقارنــة
مــع مخالفــات ســلطات االحتــال القضائيــة فــي فلســطين
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ويعتقــد الباحــث أن األجهــزة األمنيــة اعتــدت

علــى الحــق فــي الخصوصيــة  11مــرة مــن بيــن  35اعتــداء
علــى هــذا الحــق وثقهــا التقريــر ،وحــل فــي المرتبــة الثامنــة.
وبلغــت أعلــى معدالتــه فــي مصــر حيــث تكــرر ( )6مــرات.
 .3.3.5.10وجــاء االعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة غيــر
تمييزيــة بالمرتبــة التاســعة مكـ ً
ـررا  3مــرات مــن بيــن  22مــرة
وثقهــا التقريــر .وبلغــت أعلــى معدالتــه فــي العــراق حيــث
تكــرر مرتيــن.
 .3.3.5.11وأخيـ ً
ـرا؛ حــل االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة
بالمرتبــة العاشــرة مكـ ً
ـررا مرتيــن مــن قبل موظفيــن مكلفين
بإنفــاذ القانــون فــي كل مــن ســوريا والعــراق مــن بيــن 57
اعتــداء علــى هــذا الحــق وثقهــا التقريــر.

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

الجــدول رقــم ( :)8الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن قبل

اعتمــدت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة

الموظفيــن العمومييــن والمكلفيــن بإنفــاذ القانون والتعســف

 169/34المؤرخ في  17كانون األول /ديســمبر  ،1979والذي

باســتخدام الســلطات القضائيــة فــي الــدول المرصودة

نــص فــي مادتــه الخامســة علــى (ال يجــوز ألي موظــف مــن
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن أن يقــوم بــأي عمــل

الحق المعتدى عليه

التكرار

%

الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

834

45

الحق في السالمة الشخصية

389

21

عليــه أو أن يتغاضــى عنــه ،كمــا ال يجــوز ألي مــن الموظفيــن

الحق في الحرية واألمان الشخصي

285

15.4

المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن أن يتــذرع بأوامــر عليــا أو بظــروف

الحق في التملك

228

12.3

اســتثنائية كحالــة الحــرب ،أو التهديــد بالحــرب ،أو إحاقــة

الحقوق في مجال شؤون القضاء

63

3.4

الحق في اإلقامة والتنقل والسفر

21

1

الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو
لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الال إنسانية أو المهينة

17

1

الحق في الخصوصية

11

0.6

علــى المــادة ( )1منهــا الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن

الحق في معاملة غير تمييزية

3

0.2

علــى( :أ) تشــمل عبــارة «الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ

الحق في الحياة

2

0.1

مجموع انتهاكات الموظفين
العموميين والتعسف باستخدام
السلطات القضائية

1853

%100

من المجموع العام

4034

%46

.3.4

الفصــل الثالــث :انتهــاكات الموظفيــن العمومييــن

والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون

مــن أعمــال التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،أو أن يحــرض

الخطــر باألمــن القومــي ،أو تقلقــل االســتقرار السياســي
الداخلــي ،أو أيــة حالــة أخــرى مــن حــاالت الطــوارئ العامــة،
لتبريــر التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة).
 .3.4.1.4وعرفــت المدونــة المذكــورة أعــاه فــي التعليــق

القوانيــن» جميــع الموظفيــن المســؤولين عــن تنفيذ القانون
الذيــن يمارســون صالحيــات الشــرطة ،وال ســيما صالحيــات
االعتقــال أو االحتجــاز ،ســواء أكانــوا معينيــن أم منتخبيــن،
(ب) فــي البلــدان التــي تتولــى صالحيــات الشــرطة فيهــا
الســلطات العســكرية ،ســواء أكانت بالزي الرســمي أم ال ،أو
قــوات أمــن الدولــة ،يعتبــر تعريــف «الموظفــون المكلفــون
بإنفــاذ القوانيــن» شــامال لموظفــي تلــك األجهــزة( ،ج)
يقصــد بخدمــة المجتمــع أن تشــمل ،بوجــه خــاص ،تقديــم
خدمــات لمســاعدة أفــراد المجتمــع المحتاجيــن إلــى مســاعدة

 .3.4.1مقدمة

فوريــة ألســباب طارئــة ،شــخصية كانــت أو اقتصاديــة أو

 .3.4.1.1وتشــمل اعتــداءات رجــال األمــن بمختلــف مرتباتهــم

اجتماعيــة أو مــن أي نــوع آخــر( ،د) يقصــد بهــذا الحكــم أن

ووظائفهــم ،كمــا تشــمل الجيــوش النظاميــة ،وموظفــي
األمــن والموظفيــن العمومييــن العامليــن فــي مؤسســات
ودوائــر الدولــة التنفيذيــة.
 .3.4.1.2وتعــرف المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان فــي
األمــم المتحــدة مصطلــح «الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ
القوانيــن» علــى أنــه (مصطلــح يعنــي جميــع العامليــن بالمهــن
القانونيــة ،المعينيــن منهــم والمنتخبيــن ،الذيــن يمارســون
ســلطات الشــرطة ،خصوصـ ًـا ســلطة القبــض علــى األشــخاص
ً
واســعا إلــى
واحتجازهــم .ويجــب أن يكــون تفســير المصطلــح
أقصــى حــد ممكــن ،بحيــث يتضمــن رجــال الجيــش واألمــن،

ال يقتصــر علــى تغطيــة جميــع أعمــال العنــف والســلب
واألذى وحدهــا بــل أن يتخطــى ذلــك ليشــمل كامــل مجموعــة
المحظــورات التــي تقــع تحــت طائلــة القانــون الجنائــي .وهــو
يشــمل أيضــا ســلوك األشــخاص غيــر القادريــن علــى تحمــل
المســؤولية الجنائيــة.
 .3.4.1.5كمــا اعتمــد الباحثــون فــي هــذا اإلطــار المعاييــر
العشــرة األساســية لحقــوق اإلنســان الموجهــة إلــى
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن والتــي وضعتهــا
منظمــة العفــو الدوليــة «أمنســتي».

.3.4.1.6

وال بــد مــن القــول بأنــه وعلــى مــدار أربــع

وكذلــك مســؤولي الهجــرة حيثمــا كانــوا يمارســون تلــك

ســنوات علــى إصــدار تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة

الســلطات).

فــي العالــم العربــي ،تتســيد األجهــزة األمنيــة مــن خــال

.3.4.1.3

وقــد أخــذ الباحثــون بعيــن االعتبــار مــواد مدونــة

قواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن التــي

الموظفيــن المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون بالــدول العربيــة
قائمــة االنتهــاكات ،ويعتقــد الباحثــون أنــه أمــر معتــاد فــي
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ً
غالبــا مــا تمــارس األجهــزة األمنيــة
دول العالــم العربــي حيــث

مــن ضمــن االنتهــاكات الجســيمة ،وقــد بلغــت نســبة هــذا

اعتداءاتهــا علــى الصحفييــن خاصــة عنــد تغطيتهــم للمســيرات

النــوع مــن االنتهــاكات فــي قائمــة االنتهــاكات الجســيمة

والتجمعــات االحتجاجيــة المطالبــة باإلصــاح ،والرافضــة لبعض

التــي يعتقــد الباحثــون أن األجهــزة األمنيــة قــد ارتكبتهــا

ممارســات وسياســات الدولــة.

 ،%45فيمــا بلغــت نســبتها للمجمــوع العــام لالنتهــاكات

أوال :حصيلــة رصــد انتهــاكات الموظفيــن العموميين
ً .3.4.2
والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي دول العالــم العربي

.3.4.2.1

لقــد وثــق التقريــر  1704انتهــاكات تبيــن أن

الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي الــدول العربيــة
المرصــودة قامــوا بارتكابهــا وبنســبة بلغــت  %42.2مــن مجمــوع
االنتهــاكات الكلــي ،ووجــد الباحثــون أن هــذه االنتهــاكات وقعت
فــي  414حالــة موثقــة وبنســبة  %39مــن مجمــوع الحــاالت،
مــا يعنــي أن األجهــزة األمنيــة والمؤسســات الحكوميــة قــد
حلــت فــي المرتبــة األولــى علــى مســتوى عــدد الحــاالت أيضـ ًـا
مقارنــة بباقــي الجهــات المنتهكــة.

.3.4.2.2

وســجل التقريــر انتهــاكات األجهــزة األمنيــة

فــي جميــع الــدول والمناطــق المرصــودة ،وتتحمــل الــدول
مســؤ و ليتها .
 .3.4.2.3وبلغــت أشــكال االنتهــاكات التــي مارســتها األجهــزة
األمنيــة والموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القانــون فــي عمــوم
العالــم العربــي  41نوعـ ًـا مــن االنتهــاكات مــن أصــل  47نوعـ ًـا؛
مــا يشــكل نســبة  %87.2مــن أشــكال االنتهــاكات.

.3.4.2.4

وتشــترك غالبيــة الــدول فــي طابــع غالبيــة

االعتــداءات التــي تقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة باســتثناء حــاالت
القتــل العمــد والتهديــد بالقتــل والحرمــان مــن العــاج والمــأكل
والمشــرب والمنــع مــن العمــل اإلعالمــي والتحريــض.
 .3.4.2.5وأمــا االنتهــاكات التــي يعتقــد الباحثــون أن األجهــزة
المكلفــة فــي إنفــاذ القانــون قامــت بارتكابهــا وبشــكل يمكــن
القــول بأنــه مســتمر؛ فهــي كالتالــي:
 .3.4.2.5.1المنــع مــن التغطيــة؛ وتكــرر  372مــرة وبنســبة
 %22مــن مجمــوع انتهــاكات األجهــزة األمنيــة ،وبنســبة %9.2
مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام ،ويمكــن القــول أن كافــة الــدول
المرصــودة تشــترك بمنــع الصحفييــن مــن التغطيــة خاصــة
فــي الميــدان ،وقــد احتــل انتهــاك المنــع مــن التغطيــة المرتبــة
األولــى فــي مصــر (.)142

.3.4.2.5.2

االعتــداء الجســدي؛ وثــق التقريــر  187اعتــداء

جسـ ً
ـديا علــى اإلعالمييــن والصحفييــن أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة
اإلعالميــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي عمــوم دول العالــم
العربــي ،بلغــت نســبتها مــن مجمــوع انتهــاكات األجهــزة األمنية
 ،%11فيمــا بلغــت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات
التــي وثقهــا التقريــر  .%4.6وينــدرج انتهــاك االعتــداء الجســدي
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الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر  ،%14وقــد ســجلت أعلــى
معــدالت االعتــداء الجســدي مــن قبــل األجهــزة األمنيــة
فــي كل مــن تونــس ( ،)71العــراق ( ،)37لبنــان (.)17
 .3.4.2.5.3حجــز الحريــة؛ وتكــرر انتهــاك حجــز الحريــة 137
مــرة وبنســبة بلغــت  %8مــن مجمــوع انتهــاكات األجهــزة
األمنيــة ،وبنســبة بلغــت  %3.4مــن المجمــوع الكلــي
لالنتهــاكات ،وقــد تكــرر بشــكل الفــت فــي مصــر حيــث تبيــن
ً
صحفيــا ،العــراق
أن األجهــزة األمنيــة حجــزت حريــة ()59
( ،)17المغــرب ( ،)12فيمــا قامــت األجهــزة األمنيــة التابعــة
للســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة بحجــز حريــة
ً
صحفيــا.
()22

.3.4.2.5.4

االعتقــال والتوقيــف التعســفي؛ وثــق

التقريــر اعتقــال وتوقيــف  103صحفييــن بشــكل تعســفي
غيــر قانونــي ،وقــد بلغــت نســبته  %6مــن انتهــاكات
األجهــزة األمنيــة ،فيمــا بلغــت نســبته  %2.6مــن مجمــوع
االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر .كمــا ينــدرج هــذا النــوع مــن
االنتهــاكات فــي قائمــة االنتهــاكات الجســيمة ،حيــث بلغــت
نســبته بالمقارنــة مــع النتيجــة العامــة لالنتهــاكات الجســيمة
التــي وثقهــا التقريــر  ،%8وقــد ســجل معــدالت عاليــة فــي
كل مــن مصــر حيــث اعتقلــت األجهــزة األمنيــة وأوقفت ()31
صحفيـ ًـا بشــكل تعســفي ،الســودان ( ،)13الصومــال (،)7
العــراق ( ،)15المغــرب ( ،)6فيمــا اعتقلــت األجهــزة األمنيــة
التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ()10
صحفييــن وإعالمييــن.
 .3.4.2.5.5اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات؛

ســجل التقريــر  93انتهـ ً
ـاكا تعــرض لــه صحفيــون وإعالميــون
ومؤسســات إعالميــة وتســبب بأضــرار وخســائر ماديــة فــي
الممتلــكات وتبيــن أن األجهــزة األمنيــة قــد ارتكبتهــا ،وقــد
بلغــت نســبتها  %5.5مــن انتهــاكات األجهــزة األمنيــة ،فيمــا
بلغــت نســبتها  %2.3مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي التــي
وثقهــا التقريــر ،وبلغــت أعلــى معــدالت هــذا النــوع مــن
االنتهــاكات فــي الســودان حيــث تســببت األجهــزة األمنيــة
بأضــرار ماليــة وخســائر لعــدد مــن الصحــف المطبوعــة نتيجــة
مصادرتهــا بعــد الطبــع بواقــع ( )56مــرة.

.3.4.2.5.6

حجــب المعلومــات؛ وتكــرر انتهــاك حجــب

المعلومــات مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة واألجهــزة
األمنيــة  89مــرة بنســبة بلغــت  %5.2مــن مجمــوع انتهــاكات
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األجهــزة األمنيــة ،وبنســبة بلغــت  %2.2مــن مجمــوع االنتهاكات

إعالميــة ،وبلغــت نســبتهم مــن مجمــوع انتهــاكات األجهــزة

الكلــي ،وبــرز هــذا النــوع مــن انتهــاكات األجهــزة األمنيــة فــي

األمنيــة  ،%3ونســبتهم مــن المجمــوع الكلــي  ،%1.3وقــد

مصــر حيــث تكــرر ( )61مــرة.

تكــرر فــي الضفــة الغربيــة ( ،)7مصــر ( ،)8تونــس ( )6ولبنــان

.3.4.2.5.7

االعتــداء اللفظــي؛ وثــق التقريــر  83اعتــداء

ً
لفظيــا مــن األجهــزة األمنيــة ،بلغــت نســبتهم مــن المجمــوع

(.)5
 .3.4.2.5.13الرقابــة المســبقة؛ وســجل التقريــر  50تكـ ً
ـرارا

العــام النتهــاكات األجهــزة األمنيــة  ،%5ونســبتهم للمجمــوع

للرقابــة المســبقة علــى العمــل اإلعالمــي مــن قبــل األجهــزة

الكلــي مــن االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر  %2فقــط ،وبــرز

األمنيــة بلغــت نســبتهم  %3مــن مجمــوع انتهــاكات األجهــزة

بشــكل الفــت فــي تونــس حيــث تكــرر ( )22مــرة.

األمنيــة ،و %1.2مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،وغالبيتهــا

.3.4.2.5.8

حجــز أدوات العمــل؛ تكــررت اعتــداءات األجهــزة

بــرزت بشــكل الفــت فــي الســودان حيــث تكــررت ( )45مــرة.

األمنيــة علــى أدوات العمــل  64مــرة بحســب البيانــات التــي

.3.4.2.5.14

وثقهــا التقريــر ،وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع انتهــاكات األجهــزة

النــوع مــن االنتهــاكات  40مــرة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة

األمنيــة  ،%3.7فيمــا بلغــت نســبتها مقارنــة بالمجمــوع العــام

وبنســبة  %2.3مــن مجمــوع انتهاكاتهــا ،وقــد تكــرر فــي

لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر  %1.6فقــط ،وقــد تكــرر هــذا

مصــر ،الســودان ،المغــرب ولبنــان.

النــوع مــن االنتهــاكات فــي مصــر ( ،)16العــراق ( ،)17المغــرب
(.)11

.3.4.2.5.15

المنــع مــن النشــر والتوزيــع؛ وتكــرر هــذا

االعتــداء علــى أدوات العمــل؛ تكــررت

اعتــداءات األجهــزة األمنيــة علــى أدوات عمــل الصحفييــن 36

ً
صحفيا وصحفية
 .3.4.2.5.9التحقيــق األمنــي ،وتعــرض 63

مــرة وبنســبة بلغــت  %2مــن انتهــاكات األجهــزة األمنيــة،

للتحقيــق األمنــي علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،وبلغــت

وقــد تكــرر هــذا النــوع مــن االعتــداءات فــي مصــر ،العــراق،

نســبتهم مــن مجمــوع انتهــاكات األجهــزة األمنيــة  ،%3.7بينمــا

تونــس ،لبنــان.

بلغــت نســبتهم للمجمــوع العــام لالنتهــاكات  ،%1.6وبــرز هــذا
النــوع مــن االنتهــاكات بشــكل الفــت فــي الســودان (،)26
وفــي مصــر ( ،)11وفــي الضفــة الغربيــة مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة (.)14
 .3.4.2.5.10المصــادرة بعــد الطبــع؛ وثــق التقريــر  56واقعــة
لمصــادرة الصحــف بعــد طباعتهــا بنســبة  %3.3مــن مجمــوع
انتهــاكات األجهــزة األمنيــة ،وبنســبة  %1.4مــن المجمــوع العــام
لالنتهــاكات ،وغالبيــة حــاالت المصــادرة بعــد الطبــع وقعــت مــن
قبــل األجهــزة األمنيــة فــي الســودان حيــث كــررت مصــادرة
الصحــف ( )53مــرة ،وتكــرر مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي
مصــر ( )3مــرات.
 .3.4.2.5.11اإلصابــة بجــروح؛ تعــرض  56صحفيـ ًـا وصحفيــة
العتــداءات مــن قبــل األجهــزة األمنيــة نتــج عنهــا اإلصابــة
بجــروح ،حيــث بلغــت نســبة هــذا النــوع مــن االعتــداءات %3.3
مــن مجمــوع اعتــداءات األجهــزة األمنيــة ،فيمــا بلغــت  %1.4مــن
مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،كمــا ينــدرج فــي قائمــة االنتهــاكات
الجســيمة حيــث بلغــت نســبته  %4مــن مجمــوع االنتهــاكات
ً
انتهــاكا ،وقــد
الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة 1269

.3.4.2.5.16

ً
ً
وصحفيــا
إعالميــا
المضايقــة؛ وتعــرض 34

للمضايقــة بنســبة بلغــت  %2مــن مجمــوع انتهــاكات األجهــزة
األمنيــة ،وتكــرر فــي كل مــن مصــر ،الســودان ،العــراق،
المغــرب ،تونــس ،وبــرز عــن بقيــة الــدول فــي الضفــة الغربية.
 .3.4.2.5.17المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي؛ وتكــرر
هــذا النــوع مــن االنتهــاكات  26مــرة بنســبة  %1.5فــي كل مــن
الســودان ،الصومــال والعــراق.

.3.4.2.5.18

حــذف محتويــات الكاميــرا؛ ووثــق التقريــر

 21حالــة حــذف محتويــات الكاميــرا لصحفييــن ومصوريــن
صحفييــن فــي الميــدان أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة،
وبلغــت نســبتهم مــن مجمــوع انتهــاكات األجهــزة األمنيــة
 ،%1.2وقــد تكــرر فــي كل مــن مصــر ،المغــرب ،تونــس
والضفــة الغربيــة فــي فلســطين المحتلــة.
 .3.4.2.5.19مصــادرة أدوات العمــل؛ وتكــرر قيــام األجهــزة
األمنيــة بمصــادرة أدوات عمــل اإلعالمييــن  15مــرة بنســبة
بلغــت  ،%1فيمــا تكــرر هــذا النــوع مــن االنتهــاكات فــي كل
مــن مصــر والعــراق.

تعــرض ( )10صحفييــن فــي مصــر إلصابــات بجــروح نتيجــة

 .3.4.2.5.20المعاملــة المهينــة؛ وثــق التقريــر تعــرض 15

تونــس (.)11

انتهــاكات األجهــزة األمنيــة  ،%1كمــا ينــدرج انتهــاك المعاملــة

 .3.4.2.5.12التهديــد باإليــذاء؛ وثــق التقريــر  53حالــة تهديــد

المهينــة مــن ضمــن االنتهــاكات الجســيمة ،وقــد تكــرر هــذا

اعتــداءات األجهــزة األمنيــة عليهــم ،العــراق ( ،)15المغــرب (،)7

باإليــذاء تعــرض لهــا صحفيــون وإعالميــون ومؤسســات

ً
إعالميــا للمعاملــة المهينــة ،بلغــت نســبتهم مــن مجمــوع

النــوع مــن االنتهــاكات فــي العــراق ،المغــرب ،قطــر ،األردن.
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 .3.4.2.5.21حجــز الوثائــق الرســمية؛ وتعــرض  14إعالميـ ًـا لحجــز

لوحدهــا ( )3مــرات ،وفــي العــراق لمــرة واحــدة.

هوياتهــم وأوراقهــم الثبوتيــة الرســمية مــن قبــل األجهــزة

.3.4.2.5.32

األمنيــة ،وقــد تكــرر ذلــك فــي كل مــن مصــر ،المغــرب والضفــة
الغربيــة ،وبنســبة .%0.8

التعذيــب؛ وتعــرض إعالميــان اثنــان

للتعذيــب ،وهــو مــن االنتهــاكات التــي تنــدرج فــي قائمــة
االنتهــاكات الجســيمة ،وبلغــت نســبتها فــي اعتــداءات

 .3.4.2.5.22المنــع مــن اإلقامــة؛ تعــرض  12إعالميـ ًـا للمنــع

األجهــزة األمنيــة الجســيمة  ،%1ووقعــت فــي مصــر.

مــن اإلقامــة أو التنقــل أو الســفر بنســبة بلغــت  %0.7مــن

.3.4.2.5.33

مجمــوع انتهــاكات األجهــزة األمنيــة ،وقــد تكــرر هــذا النــوع مــن
االنتهــاكات مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي مصــر.

ووثــق التقريــر انتهــاكات وقعــت لمرتيــن

فقــط ،حيــث تعــرض صحفيــان لـ»التحريــض» ،وفقــد
صحفيــان حياتهمــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي كل مــن

 .3.4.2.5.23االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة؛ وثــق

العــراق وســوريا ،وفصــل صحفيــان تعسـ ً
ـفيا مــن العمــل.

التقريــر  11اعتــداء علــى منــازل صحفييــن وإعالمييــن مــن قبــل

.3.4.2.5.34

األجهــزة األمنيــة وبنســبة بلغــت  ،%0.6وقــد تكــرر هــذا النــوع
مــن االنتهــاكات فــي كل مــن مصــر والضفــة الغربيــة.

وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة

واحــدة فقــط ،حيــث منعــت األجهــزة األمنيــة التابعــة
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة

 .3.4.2.5.24االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة؛ واعتــدت

مــن فلســطين المحتلــة صحفــي مــن العمــل اإلعالمــي،

األجهــزة األمنيــة علــى الممتلــكات الخاصــة لتســعة إعالمييــن،

وتعــرض أحــد أقربــاء إعالمــي فــي مصــر لإليــذاء علــى

وقــد تكــرر ذلــك فــي مصــر ،المغــرب والضفــة الغربيــة.

خلفيــة عملــه اإلعالمــي ،وحــرم صحفــي فــي أحــد ســجون

 .3.4.2.5.25الحبــس؛ وســجل التقريــر قيــام األجهــزة األمنيــة
بحبــس  9إعالمييــن ،كمــا وينــدرج الحبــس ضمــن قائمــة
االنتهــاكات الجســيمة ،وقــد ســجلت مصــر أعلــى معــدالت
حبــس الصحفييــن مــن خــال حبــس  6إعالمييــن.

.3.4.2.5.26

حجــب المواقــع اإللكترونيــة؛ وتعرضــت 9

مواقــع إعالميــة إلكترونيــة للحجــب مــن قبــل األجهــزة األمنيــة
فــي كل مــن مصــر ،اإلمــارات ،البحريــن والســعودية.

الجزائــر مــن المــأكل والمشــرب ،كمــا حــرم صحفــي مــن
العــاج مــن قبــل األجهــزة األمنيــة خــال حبســه فــي مصــر،
إضافــة إلــى عــدم منــح تصريــح عمــل لصحفــي وقرصنــة
موقــع إلكترونــي إلعالمــي آخــر.
الجــدول رقــم ( :)9انتهــاكات الموظفيــن العمومييــن
والمكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون فــي دول العالــم العربــي
االنتهاكات

التكرار

%

 .3.4.2.5.27االعتــداء علــى مقــار العمــل؛ وثــق التقريــر 8

المنع من التغطية

373

22

اعتــداءات لألجهــزة األمنيــة علــى مقــار العمــل فــي كل مــن

االعتداء الجسدي

187

11

حجز الحرية

137

8

االعتقال والتوقيف التعسفي

103

6

اإلضرار باألموال والخسائر
بالممتلكات

93

5.5

حجب المعلومات

89

5.2

االعتداء اللفظي

83

5

حجز أدوات العمل

64

3.7

التحقيق األمني

63

3.7

المصادرة بعد الطبع

56

3.3

اإلصابة بجروح

56

3.3

التهديد باإليذاء

53

3

الرقابة المسبقة

50

3

المنع من النشر والتوزيع

40

2.3

االعتداء على أدوات العمل

36

2

مصــر ،العــراق ،ســوريا ولبنــان.
 .3.4.2.5.28المنــع مــن التنقــل والســفر؛ ومنــع  8إعالميين
مــن التنقــل والســفر مــن بلدانهــم علــى خلفيــة عملهــم
اإلعالمــي فــي كل مــن المغــرب ومصــر والعــراق.
 .3.4.2.5.29االختفــاء القســري؛ كمــا وثــق التقريــر إخفــاء 7

إعالمييــن قسـ ً
ـريا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة ،وينــدرج اإلخفــاء
القســري مــن ضمــن قائمــة االنتهــاكات الجســيمة ،وقــد وقــع
ً
قســريا فــي كل مــن مصــر ،اإلمــارات،
إخفــاء الصحفييــن
البحريــن وســوريا.

.3.4.2.5.30

االســتهداف المتعمــد باإلصابــة؛ وتعــرض

 5إعالمييــن لالســتهداف المتعمــد باإلصابــة ،وهــو انتهــاك
ينــدرج مــن ضمــن االنتهــاكات الجســيمة ،وقــد وقــع هــذا
االنتهــاك فــي كل مــن البحريــن ،اليمــن ،تونــس ،وســوريا.
 .3.4.2.5.31التهديــد بالقتــل؛ وتعــرض  4إعالمييــن للتهديــد
بالقتــل ،وهــو انتهــاك جســيم ،وقــد تكــرر فــي موريتانيــا
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خــال الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون وبشــكل خــاص

المضايقة

34

2

المنع من البث اإلذاعي
والفضائي

26

1.5

البحــث فــي وقوعهــا وعرضهــا علــى لجــان األمــم المتحــدة.

حذف محتويات الكاميرا

21

1.2

 .3.4.3.2ويعتقــد الباحــث مــن خــال البيانــات والمعطيــات

مصادرة أدوات العمل

15

1

التــي تمكنــوا مــن تدقيقهــا بــأن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ

المعاملة المهينة

15

1

حجز الوثائق الرسمية

14

0.8

المنع من اإلقامة

مجــال حقــوق اإلنســان بشــكل يســمح بمســاءلتها ،وهــو مــا

12

0.7

يســمح باالعتقــاد أيضـ ًـا بــأن حالــة حقــوق اإلنســان والحريــات

االعتداء على حرمة األماكن
الخاصة

11

0.6

االعتداء على الممتلكات الخاصة

9

0.5

الحبس

9

0.5

فقــد حلــت مصــر فــي المرتبــة األولــى بمعــدل  484انتهـ ً
ـاكا

حجب المواقع اإللكترونية

9

0.5

وبنســبة  %28.5مــن مجمــوع انتهــاكات األجهــزة األمنيــة فــي

االعتداء على مقار العمل

8

0.5

العالــم العربــي ،ووقعــت فــي  140حالــة وبنســبة  %33.8مــن

المنع من التنقل والسفر

8

0.5

االختفاء القسري

7

0.4

االستهداف المتعمد باإلصابة

5

0.3

التهديد بالقتل

4

0.2

التحريض

2

0.1

حلــت فــي المرتبــة السادســة مــن حيــث عــدد الحــاالت.

التعذيب

2

0.1

القتل العمد

.3.4.3.5

2

0.1

انتهـ ً
ـاكا ،وقــد حلــت فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة  %13.7مــن

الفصل التعسفي

2

0.1

انتهــاكات األجهــزة األمنيــة الكلــي ،فيمــا حلــت بالمرتبــة

الحرمان من العالج

1

0.06

الثالثــة علــى مســتوى عــدد الحــاالت بواقــع  44حالــة ونســبتها

المنع من العمل اإلعالمي

1

0.06

إيذاء ذوي القربى

1

0.06

الحرمان من المأكل والمشرب

1

0.06

عدم منح تصريح عمل

1

0.06

القرصنة اإللكترونية

1

0.06

حالــة نســبتهم .%11

المجموع

1704

%100

 .3.4.3.7لقــد وثــق التقريــر  121انتهــاكات فــي المغــرب مــن

.3.4.3

ً
ثانيــا :ترتيــب انتهــاكات الموظفيــن العمومييــن

والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون حســب الــدول المرصــودة

.3.4.3.1

إن األرقــام الــواردة فــي هــذا التقريــر يمكــن أن

مفتاحـ ًـا لالسترشــاد بحقيقــة وقــوع هــذه االنتهــاكات وجديــة

القانــون فــي عمــوم الــدول المرصــودة تمكنــوا مــن الوصــول
إلــى معلومــات بشــأنها ،أنهــا ارتكبــت المخالفــات فــي

اإلعالميــة فــي عمــوم العالــم العربــي فــي وضــع بائــس.
 .3.4.3.3وبالقــراءة الكميــة فــي ترتيــب الــدول مــن حيــث
اعتــداءات الموظفيــن المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون بهــا

مجمــوع حــاالت اعتــداءات األجهــزة األمنيــة والمؤسســات
الحكوميــة الكلــي.
 .3.4.3.4وجــاءت تونــس فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع 249
ً
انتهــاكا وبنســبة  %14.6مــن مجمــوع انتهــاكات األجهــزة
األمنيــة الكلــي ،وقعــت فــي  28حالــة بنســبة  ،%6.8وقــد
وســجلت األجهــزة األمنيــة فــي الســودان 233

 %10.6مــن مجمــوع حــاالت انتهــاكات األجهــزة األمنيــة فــي
العالــم العربــي.

.3.4.3.6

وحلــت انتهــاكات األجهــزة األمنيــة فــي العــراق

ً
انتهــاكا نســبتها  ،%13.6كمــا
بالمرتبــة الرابعــة بواقــع 231
حلــت بالمرتبــة الثانيــة علــى مســتوى عــدد الحــاالت بواقــع 45

قبــل أجهــزة الدولــة األمنيــة بلغــت نســبتها  %7مــن مجمــوع
انتهــاكات األجهــزة األمنيــة الكلــي فــي العالــم العربــي وقــد
حلــت فــي المرتبــة الخامســة ،فيمــا حلــت بالمرتبــة الرابعــة
علــى مســتوى عــدد الحــاالت بواقــع  34حالــة نســبتها مــن

ً
مؤشــرا علــى مخالفــة الــدول المرصــودة لمــا ورد مــن
تقــدم

المجمــوع الكلــي .%8.2

حقــوق إنســانية فــي العهديــن الدولييــن الخاصيــن بالحقــوق

 .3.4.3.8مباشــرة تحــل اعتــداءات األجهــزة األمنيــة التابعــة

المدنيــة والسياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة،
حيــث تشــكل االعتــداءات المرصــودة علــى هــذه الحقــوق مــن

للســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي فلســطين فــي المرتبــة
ً
انتهــاكا نســبتها  ،%7كمــا حلــت فــي
السادســة بواقــع 118
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المرتبــة الخامســة مــن حيــث عــدد الحــاالت بنســبة  %8وبواقــع

الجدول رقم ( :)10انتهاكات الموظفين العموميين

 33حالــة.

المكلفين بإنفاذ القانون وتكرارها وعدد حاالتها ونسبها

.3.4.3.9

وجــاءت لبنــان فــي المرتبــة الســابعة بواقــع 61

ً
انتهــاكا ألجهــزة الدولــة األمنيــة نســبتها  ،%3.6فيمــا حلــت
بالمرتبــة الســابعة إلــى جانــب البحريــن وموريتانيــا مــن حيــث
عــدد الحــاالت التــي بلــغ عددهــا  12حالــة بنســبة .%3

.3.4.3.10

وحلــت البحريــن واألردن فــي المرتبــة الثامنــة

ً
ً
انتهــاكا فــي األردن
انتهــاكا فــي البحريــن و32
بواقــع 33
وبنســبة  %2لــكل واحــدة منهمــا ،ووقعــت فــي  12حالــة فــي
البحريــن نســبتها  %3.5فــي المرتبــة الســابعة علــى مســتوى
عــدد الحــاالت ،فيمــا بلــغ عــدد الحــاالت المســجلة فــي األردن
 11حالــة وبالمرتبــة الثامنــة علــى مســتوى عــدد الحــاالت.
 .3.4.3.11وبلــغ عــدد انتهــاكات األجهــزة األمنيــة فــي الجزائــر
ً
انتهــاكا وجــاءت بالمرتبــة التاســعة بنســبة  %1.8ووقعــت
30
فــي  6حــاالت وبنســبة .%1.4
ً
انتهــاكا حلــت موريتانيــا فــي المرتبــة
 .3.4.3.12وبواقــع 24
العاشــرة وبنســبة  %1.4وقعــت فــي  12حالــة نســبتها  %3فــي
المرتبــة الســابعة مــن حيــث عــدد الحــاالت.
 .3.4.3.13وســجل التقريــر  17انتهـ ً
ـاكا مــن قبــل الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي ســوريا بلغــت نســبتها ،%1
ووقعــت فــي  8حــاالت بنســبة  ،%2وحلــت بالمرتبــة الحاديــة
عشــرة علــى مســتوى االنتهــاكات ،وبالمرتبــة العاشــرة علــى
مســتوى الحــاالت إلــى جانــب الصومــال.

.3.4.3.14

وجــاءت كل مــن الصومــال والســعودية فــي

المرتبــة الثانيــة عشــرة بواقــع  14انتهـ ً
ـاكا لــكل واحــد منهمــا ،لكن
الســعودية حلــت فــي المرتبــة التاســعة مــن حيــث عــدد الحــاالت

المئوية في الدول المرصودة
الدولة ومكان
وقوع االنتهاك

عدد
االنتهاكات

%

عدد
الحاالت

%

مصر

484

28.5

140

33.8

تونس

249

14.6

28

6.8

السودان

233

13.7

44

10.6

العراق

231

13.6

45

11

المغرب

121

7

34

8.2

فلسطين

118

7

33

8

لبنان

61

3.6

12

3

البحرين

33

2

12

3

األردن

32

2

11

2.6

الجزائر

30

1.8

6

1.4

موريتانيا

24

1.4

12

3

سوريا

17

1

8

2

الصومال

14

0.8

8

2

السعودية

14

0.8

9

2.2

قطر

13

0.7

1

0.2

ليبيا

13

0.7

2

0.5

اليمن

10

0.6

5

1.2

اإلمارات

4

0.2

2

0.5

سلطنة عمان

2

0.1

1

0.2

الكويت

1

0.06

1

0.2

المجموع

1704

%100

414

%100

فــي  9حــاالت ،بينمــا حلــت الصومــال بالمرتبــة العاشــرة علــى
مســتوى عــدد الحــاالت فــي  8حــاالت.
 .3.4.3.15وفــي المرتبــة الثالثــة عشــرة جــاءت كل مــن قطــر

ً
ثالثا :انتهاكات الموظفين العموميين
.3.4.4

والمكلفين في إنفاذ القانون «الجسيمة» في دول

وليبيــا بواقــع  13انتهـ ً
ـاكا لــكل واحــدة منهمــا ،وقعــت فــي حالــة

العالم العربي

واحــدة فقــط فــي قطــر ،وحالتيــن فــي ليبيــا.

 .3.4.4.1وبالنظــر إلــى االنتهــاكات واالعتداءات الجســيمة

 .3.4.3.16وحلــت اليمــن فــي المرتبــة الرابعــة عشــرة بواقــع

التــي يعتقــد الباحــث فــي «ســند» أن الموظفيــن العامليــن

 10انتهــاكات وقعــت فــي  5حــاالت ،ويليهــا اإلمــارات فــي
المرتبــة الخامســة عشــرة بواقــع  4انتهــاكات وقعــت فــي
حالتيــن.

.3.4.3.17

وحــل فــي المرتبــة السادســة عشــرة ســلطنة

عمــان فــي انتهاكيــن وقعــا فــي حالــة واحــدة ،وأخيـ ً
ـرا الكويــت
فــي المرتبــة الســابعة عشــرة واألخيــرة بواقــع انتهــاك واحــد
وقــع فــي حالــة واحــدة.

102

علــى إنفــاذ القانــون فــي الــدول المرصــودة قــد ارتكبوهــا،
فقــد بلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  %23مــن مجمــوع
انتهــاكات األجهــزة األمنيــة وبواقــع  393انتهـ ً
ـاكا.
 .3.4.4.2وتشــكل انتهــاكات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
القانــون مــن المجمــوع الكلــي العــام لالنتهــاكات التــي
وثقهــا التقريــر مــا نســبته  ،%9.7فيمــا تشــكل مــا نســبته
 %31مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة الكلــي والبالــغ
ً
انتهــاكا.
1269
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.3.4.4.3

ويالحــظ أن االعتقــال والتوقيــف التعســفي قــد

حــل فــي المرتبــة الثانيــة وبواقــع  103حــاالت مــن قائمــة
االنتهــاكات الجســيمة التــي قــد تمارســها األجهــزة األمنيــة فــي
عمــوم دول العالــم العربــي والتــي بلغــت نســبتها  ،%6وهــو
مؤشــر إلــى اســتخدام االعتقــال كوســيلة لترهيــب الصحفييــن
وعقابهــم علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،ومــا يســاند هــذا
االعتقــاد هــو أن االعتقــال والتوقيــف التعســفي قــد حــل فــي
المرتبــة الرابعــة علــى قائمــة االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر
بشــكل عــام ،حيــث وثــق الباحثــون  134حالــة اعتقــال وتوقيــف
تعســفي بلغــت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات
الموثقــة .%3.3

.3.4.4.4

ويعتقــد الباحــث أن الموظفيــن العمومييــن

المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي تونــس يتحملــون مســؤولية
ً
ً
جســيما وبنســبة  %23مــن مجمــوع االنتهــاكات
انتهــاكا
91
ً
انتهــاكا نســبتهم ،%21.4
الجســيمة ،ويليهــا مصــر بواقــع 84
ً
انتهــاكا نســبتهم  ،%18.3ثــم لبنــان  23بنســبة
ثــم العــراق 72
 ،%6المغــرب  26وبنســبة  ،%6.6انتهــاكات األجهــزة األمنيــة
التابعــة للســلطة الوطنيــة فــي الضفــة الغربيــة  21بنســبة
 ،%5.3الســودان  ،13ســوريا  ،11ثــم كل مــن األجهــزة األمنيــة
فــي البحريــن وقطــر والجزائــر والصومــال بواقــع  8انتهــاكات
لــكل واحــد منهــا ،ويليهــم األردن فــي  7انتهــاكات جســيمة ،ثــم
موريتانيــا فــي  6انتهــاكات جســيمة ،وتليهــم اإلمــارات فــي
ً
وأخيــرا كل مــن الســعودية واليمــن فــي
انتهاكيــن جســيمين،
انتهــاك جســيم واحــد لــكل واحــد منهــا.
الجــدول رقــم ( :)11انتهــاكات الموظفيــن العمومييــن
والمكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون «الجســيمة» فــي دول العالــم
العربــي

إيذاء ذوي القربى

1

0.05

الحرمان من المأكل والمشرب

1

0.05

مجموع االنتهاكات الجسيمة

393

%23

مجموع انتهاكات الموظفين
المكلفين في إنفاذ القانون
ونسبتها المئوية

1704

%42.2

المجموع العام لالنتهاكات

4034

ً
.3.4.5
رابعا :اعتداءات الموظفين العموميين والمكلفين

بإنفاذ القانون على الحقوق اإلنسانية في الدول
المرصودة

 .3.4.5.1عمــل الباحــث علــى توزيــع انتهــاكات الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي عمــوم دول العالــم العربــي،
علــى الحقــوق اإلنســانية الدارجــة فــي القانــون الدولــي،
والتــي تمكــن الباحثــون فــي شــبكة «ســند» مــن الوصــول
إليهــا مــن خــال عمليــات الرصــد والتدقيــق فــي المعلومــات،
وتبيــن أن اعتــداءات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون
ً
حقــا تســعة حقــوق إنســانية وهــو
قــد طالــت مــن بيــن 11
مــا تشــكل نســبته  %82مــن الحقــوق المرصــودة ،مــا يمكــن
القــول أنــه وعلــى الرغــم مــن تفــاوت معــدالت االنتهــاكات
ونســبها بيــن القائمــة العامــة والمجمــوع الكلــي للحقــوق
اإلنســانية المعتــدى عليهــا والتــي وثقهــا التقريــر ،وبيــن
الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن قبــل الموظفيــن
المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون فقــط ،إال أن اعتــداءات األخيــر
طالــت جميــع الحقــوق باســتثناء الحــق فــي مجــال شــؤون
القضــاء والتــي يعتقــد الباحثــون أن الســلطات القضائيــة
تتحمــل مســؤوليتها ،وهــو مؤشــر يعكــس عــدم التــزام الــدول

االنتهاكات الجسيمة

التكرار

%

بتعهداتهــا التعاقديــة وتنفيــذ مــا طلــب منهــا مــن توصيــات

االعتداء الجسدي

187

11

مــن خــال االســتعراض الــدوري الشــامل و /أو مــن خــال

االعتقال والتوقيف التعسفي

103

6

اإلصابة بجروح

56

3.3

المعاملة المهينة

مــن قبــل موظفيهــا المكلفيــن بإنفــاذ القانــون تتحمــل

15

1

مســؤوليتها ،كمــا تتحمــل مســؤولية إفــات مرتكبيهــا مــن

الحبس

9

0.5

العقــاب وغيــاب جبــر الضــرر عــن المتضرريــن.

االختفاء القسري

7

0.4

.3.4.5.2

االستهداف المتعمد باإلصابة

5

0.3

االعتــداءات علــى الحقــوق اإلنســانية الــواردة فــي هــذا

التهديد بالقتل

4

0.2

اإلطــار هــو منــع الصحفييــن مــن التغطيــة والوصــول إلــى

التعذيب

2

0.1

القتل العمد

2

0.1

الحرمان من العالج

القانونيــة ،إضافــة إلــى حجــب المعلومــات عنهــم مــا يــؤدي

1

0.05

مباشــرة إلــى حــق الجمهــور فــي المعرفــة.

توصيــات اللجــان التعاقديــة المتعــارف عليهــا فــي األمــم
المتحــدة ،وبالتالــي فــإن الــدول التــي وقعــت فيهــا انتهــاكات

ويعتقــد الباحــث أن الســبب الرئيــس فــي

ً
خطوطــا حمــراء لــدى الســلطات
المعلومــات التــي تشــكل
الرســمية فــي البلــدان المرصــودة خشــية تعرضهــا للمســاءلة
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 .3.4.5.3ومــن بيــن  1704انتهـ ً
ـاكا موثقـ ًـا ،بلــغ عــدد االعتــداء
علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام  773اعتــداء،
وحــل فــي المرتبــة األولــى بقائمــة االعتــداء علــى الحقــوق

الجــدول رقــم ( :)12الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا
مــن قبــل الموظفيــن العمومييــن المكلفيــن فــي إنفــاذ
القانــون

اإلنســانية المعتــدى عليهــا ،وبنســبة  %45.4مــن مجمــوع

الحق المعتدى عليه

التكرار

 .3.4.5.4وبلــغ عــدد االعتــداءات علــى الحــق فــي الســامة

الحق في حرية الرأي والتعبير
واإلعالم

773

45.4

الشــخصية  389اعتــداء وبنســبة بلغــت  ،%22.8وحلــت بالمرتبــة

الحق في السالمة الشخصية

389

22.8

الحق في الحرية واألمان الشخصي

266

15.6

الحق في التملك

224

13

الحق في اإلقامة والتنقل والسفر

19

1

الحق في عدم الخضوع للتعذيب
أو لغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو
المهينة

17

اعتــداءات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون.

الثانيــة ،علمـ ًـا بــأن االعتــداء علــى هــذا الحــق يتضمــن طيفـ ًـا مــن
االنتهــاكات الجســيمة.

.3.4.5.5

وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان

ً
انتهــاكا،
الشــخصي فــي المرتبــة الثالثــة بمعــدل 266
وبنســبة بلغــت  %15.6مــن اعتــداءات الموظفيــن المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون علــى الحقــوق اإلنســانية فــي عمــوم الــدول
المرصــودة ،مــا يشــير إلــى ممارســة االعتقــال والتوقيــف

.3.4.5.6

الحق في الخصوصية

11

الحق في معاملة غير تمييزية

3

0.2

الحق في الحياة

2

0.1

المجموع

1704

100%

ً
انتهــاكا شــكلت نســبتها .%13
الرابعــة بواقــع 224
 .3.4.5.7وســجل التقريــر  19اعتــداء علــى الحــق فــي اإلقامــة
والتنقــل والســفر بلغــت نســبتها  %1وحلــت فــي المرتبــة
الخامســة.

.3.4.5.8

1

0.6

وحجــز الحريــة التعســفي بشــكل ملحــوظ.
وجــاء االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك بالمرتبــة

%

.3.4.5.11

ويتوســع التقريــر بمناقشــة كافــة الحقــوق

كال علــى حــدة ،وفــي أي الــدول وقعــت
المعتــدى عليهــا ً
ووثــق التقريــر  17اعتــداء علــى الحــق فــي عــدم

الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة مــا تشــكل نســبتها ،%1
علمـ ًـا بأنهــا مــن االعتــداءات الخطيــرة والجســيمة ،وحلــت فــي

هــذه االعتــداءات ومعدالتهــا؛ كالتالــي:
 .3.4.5.11.1الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام:
شــكلت االعتــداءات علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام النســبة األعلــى مــن مجمــوع انتهــاكات حقــوق

المرتبــة السادســة.

اإلنســان التــي يعتقــد الباحثــون فــي «ســند» بــأن األجهــزة

 .3.4.5.9وجــاءت االعتــداءات علــى الحــق فــي الخصوصيــة

األمنيــة والمكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون فــي عمــوم الــدول

ً
انتهــاكا نســبتها .%0.6
بالمرتبــة الســابعة بمعــدل 11
 .3.4.5.10وفــي المرتبــة الثامنــة وثــق التقريــر  3اعتــداءات
ً
وأخيــرا وثــق التقريــر
علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة،
اعتداءيــن صارخيــن علــى الحــق فــي الحيــاة بالقتــل العمــد
مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي كل مــن
ســوريا والعــراق.

العربيــة المرصــودة تتحمــل مســؤوليتها أمــام التزاماتهــا
الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،حيــث وثــق التقريــر
 773اعتــداء علــى هــذا الحــق وبنســبة بلغــت  %45.5مــن
مجمــوع اعتــداءات األجهــزة األمنيــة وانتهاكاتهــا اإلنســانية،
وبنســبة  %19.2مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا
التقريــر.

.3.4.5.11.1.1

وفــي التفاصيــل فقــد وثــق التقريــر

 255اعتــداء علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر واإلعــام فــي
مصــر ،و 148فــي الســودان ،ويليهــا تونــس فــي 100
انتهــاك ،ثــم العــراق  ،69ويليهــا مباشــرة اعتــداءات األجهــزة
األمنيــة المكلفــة فــي إنفــاذ القانــون التابعــة للســلطة
الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة بواقــع ،54
وفــي المغــرب  ،38ثــم األردن  ،26لبنــان  ،19البحريــن ،13
الســعودية  ،11موريتانيــا  ،10الجزائــر  ،7الصومــال ،6
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ليبيــا  ،5قطــر  ،4اليمــن  ،3اإلمــارات  ،2وأخيـ ً
ـرا ســلطنة عمــان

جســيمة فــي األراضــي خــارج ســيطرة الدولــة ،وأمــا اليمــن

وســوريا والكويــت فــي انتهــاك واحــد لــكل واحــد منهــا.

فيعتقــد الباحثــون أن غيــاب الدولــة وأجهزتهــا المكلفــة

.3.4.5.11.2

الحــق فــي الســامة الشــخصية :يعتقــد

فــي إنفــاذ القانــون قــد أدى إلــى تراجــع اعتداءاتهــا علــى

الباحــث مــن واقــع االنتهــاكات الموثقــة أن األجهــزة األمنيــة

ً
قياســا باألعــوام الماضيــة.
الصحفييــن

ً
انتهــاكا علــى
المكلفــة فــي إنفــاذ القانــون قــد ارتكبــت 389

 .3.4.5.11.3الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي :بلــغ

الحــق فــي الســامة الشــخصية وبنســبة  ،%22.8وبنســبة

عــدد االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي

 %9.6مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي التــي وثقهــا التقريــر.

التــي يعتقــد الباحثــون أن األجهــزة األمنيــة قــد ارتكبتهــا

 .3.4.5.11.2.1ولــم يصــل إلــى علــم الراصديــن أن أيـ ًـا مــن

ً
انتهــاكا ،وبنســبة بلغــت  %15.6مــن مجمــوع انتهــاكات
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عناصــر األمــن المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون فــي تلــك الــدول
قــد تعــرض للمســاءلة والمالحقــة القانونيــة أو العقــاب ،كمــا

األجهــزة األمنيــة فــي دول العالــم العربــي ،وبنســبة %6.6
مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر.

لــم يصــل إلــى علــم الباحثيــن أن ً
أيــا مــن الصحفييــن الذيــن

.3.4.5.11.3.1

تعرضــوا العتــداءات فــي ســامتهم الشــخصية حصلــوا علــى

ً
علمــا
المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون فــي  18دولــة عربيــة

وقــد ســجلت اعتــداءات الموظفيــن

ً
علمــا بــأن هــذا النــوع مــن الحقــوق
التعويــض وجبــر الضــرر،

أن االعتقــال والتوقيــف التعســفي واالختفــاء القســري

تنــدرج فيــه مجموعــة مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض

انتهــاكات جســيمة ماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان

الــدول للمســاءلة بالتزاماتهــا الدوليــة أمــام اللجــان التعاقديــة

ا لشــخصي .

واالســتعراض الــدوري الشــامل.

.3.4.5.11.3.2

وبلغــت أعلــى معــدالت االعتــداء علــى

 .3.4.5.11.2.2وتمكــن الراصــدون مــن توثيــق االعتــداءات

ً
انتهــاكا ،حيــث
هــذا الحــق فــي مصــر إذ وثــق التقريــر 99

علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية مــن قبل األجهــزة األمنية

يعتقــد الباحثــون أن إقــدام األجهــزة األمنيــة علــى توقيــف

والموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون والتــي يعتقــدون أنهــا

واعتقــال الصحفييــن وحجــز حريتهــم علــى خلفيــة عملهــم

وقعــت فــي  13دولــة عربيــة ،وبلغــت أعالهــا فــي تونــس حيــث

اإلعالمــي قــد أدى إلــى أن تكــون مصــر فــي المرتبــة األولــى

وثــق التقريــر  112اعتــداء علــى الحــق المذكــور ،ويليهــا العــراق

لالعتــداء علــى الحــق المذكــور ،ويليهــا وبشــكل الفــت

 ،81مصــر  ،66ويليهــا المغــرب  ،35ثــم لبنــان  ،32ثــم اعتــداءات

قيــام األجهــزة األمنيــة المكلفــة فــي إنفــاذ القانــون فــي

األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة فــي فلســطين

فلســطين والتابعــة للســلطة الفلســطينية باالعتــداء علــى

 ،17ثــم الجزائــر  ،14موريتانيــا  ،10البحريــن  ،7ثــم ســوريا ،5

هــذا الحــق بشــكل مكــرر  35مــرة ،وبــا فــرق كبيــر وبواقــع 33

ً
وأخيــرا الســودان واألردن بواقــع  3اعتــداءات لــكل
اليمــن ،4

مــرة فــي العــراق ،ويليهــا المغــرب بواقــع  ،22ثــم الســودان

واحــد منهمــا.

 ،18تونــس  ،10الصومــال  ،8األردن  ،7الجزائــر وســوريا 6

.3.4.5.11.2.3

ويالحــظ أن االعتــداء علــى الحــق فــي

الســامة الشــخصية والــذي يشــمل االعتــداء الجســدي
واللفظــي والتهديــد باإليــذاء قــد وقــع بشــكل مالحــظ فــي
تونــس بالدرجــة األولــى رغــم صغــر مســاحتها الجغرافيــة
مقارنــة بالعــراق ومصــر ،إال أن تغطيــة حــوادث اإلرهــاب قــد
عرضــت الصحفييــن وبشــكل واســع وممنهــج لالعتــداءات التــي
ّ

لــكل واحــد منهمــا ،ثــم البحريــن  ،5قطــر وليبيــا  4لــكل واحــد
منهمــا ،ويليهمــا موريتانيــا بمعــدل  3انتهــاكات ،ثــم اليمــن
ً
وأخيــرا كل
واإلمــارات بمعــدل انتهاكيــن لــكل واحــد منهمــا،
مــن الســعودية وســلطنة عمــان بواقــع انتهــاك واحــد لــكل
واحــد منهمــا.

.3.4.5.11.4

الحــق فــي التملــك :بلغــت االعتــداءات

تنــدرج فــي هــذا النــوع مــن الحقــوق ،ويليهــا العــراق ومصــر،

علــى الحــق فــي التملــك التــي يعتقــد الباحثــون أن األجهــزة

وهــي دول شــهدت العــام  2015مســيرات وتظاهــرات ســلمية

المكلفــة فــي إنفــاذ القانــون قــد ارتكبتهــا فــي مجمــل

حاشــدة تعــرض خاللهــا الصحفيــون العتــداءات ماســة بالحــق

الــدول المرصــودة  224اعتــداء ،وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع

فــي الســامة الشــخصية.

االنتهــاكات التــي تتحمــل األجهــزة األمنيــة مســؤوليتها ،%13

 .3.4.5.11.2.4ويعتقــد الباحــث أن قلــة االنتهــاكات الموثقــة

فيمــا بلغــت نســبتها مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات التــي

فــي االعتــداء علــى الحــق بالســامة الشــخصية وارتكبتهــا

وثقهــا التقريــر  ،%5.5ووقعــت فــي  16دولــة عربيــة.

األجهــزة األمنيــة فــي ســوريا مــرده صعوبــة الوصــول إلــى

.3.4.5.11.4.1

معلومــات وافيــة عــن االنتهــاكات التــي تقــع ضمــن األراضــي

االعتــداء علــى هــذا الحــق حيــث وثــق التقريــر  62اعتــداء

التــي تســيطر عليهــا الدولــة ،بينمــا ســجل التقريــر اعتــداءات

نفذتهــا األجهــزة األمنيــة تمثــل غالبيتهــا باإلضــرار باألمــوال

وســجلت الســودان أعلــى معــدالت
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الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

للصحــف العديــدة التــي تمــت مصادرتهــا بعــد الطبــع ،ويليهــا
مصــر بواقــع  54اعتــداء تمثــل غالبيتهــا باالعتــداء علــى أدوات

المغــرب قامــت األجهــزة األمنيــة بمنــع  3إعالمييــن أجانــب
ً
ً
مغربيــا مــن التنقــل
صحفيــا
مــن اإلقامــة ،كمــا منعــت

العمــل ومصادرتهــا وحجزهــا أثنــاء قيــام اإلعالمييــن بالتغطيــات

والســفر خــارج البــاد ،وفــي مصــر قامــت األجهــزة األمنيــة

اإلعالميــة ،ثــم العــراق  ،31تونــس  ،22المغــرب  ،19لبنــان

بمنــع  3إعالمييــن مــن التنقــل والســفر خــارج البــاد ،فيمــا

 ،10فــي فلســطين  ،9ســوريا وليبيــا  4لــكل واحــد منهمــا،

منعــت األجهــزة األمنيــة فــي البحريــن إعالمييــن بحرينييــن

ثــم الجزائــر والبحريــن فــي انتهاكيــن لــكل واحــد منهمــا ،وأخيـ ً
ـرا

مــن الســفر خــارج البــاد.

كل مــن األردن وقطــر وموريتانيــا واليمــن والســعودية بواقــع

 .3.4.5.11.7الحــق فــي الخصوصيــة :وثــق التقريــر 11

انتهــاك واحــد لــكل واحــد منهــا.
 .3.4.5.11.5الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية

اعتــداء علــى الحــق فــي التملــك مــن قبــل األجهــزة المكلفــة
فــي إنفــاذ القانــون فــي  5دول عربيــة ،وبنســبة بلغــت
 %0.7مــن انتهــاكات األجهــزة األمنيــة ،و %0.3مــن مجمــوع

أو المهينــة :وثــق التقريــر  17اعتــداء علــى الحــق فــي عــدم

االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر ،ووقعــت فــي  5دول

الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة

عربيــة.

ً
علمــا أن
القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة فــي  7دول،

.3.4.5.11.7.1

هــذا النــوع مــن الحقــوق اإلنســانية ينــدرج ضمــن االعتــداءات
الجســيمة والجزائيــة التــي يعاقــب عليهــا قانــون حقــوق
ً
أيضــا للجنــة مناهضــة التعذيــب ()CAT
اإلنســان وتخضــع
التــي ترصــد تنفيــذ المعاهــدات الدوليــة األساســية لحقــوق
اإلنســان ،كمــا تعاقــب عليهــا القوانيــن المحليــة المعمــول
بهــا فــي دول العالــم العربــي بشــكل عــام ،وقــد شــكلت
االعتــداءات علــى الحــق المذكــور مــا نســبته  %1مــن انتهــاكات
األجهــزة المكلفــة فــي إنفــاذ القانــون ،كمــا تشــكل مــا نســبته
 %0.4مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي التقريــر بشــكل عــام.

.3.4.5.11.5.1

الالفــت أن اعتــداءات األجهــزة األمنيــة

المخولــة بإنفــاذ القانــون فــي قطــر قــد جــاءت بالمرتبــة األولــى
باعتداءاتهــا علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع لمعاملة ال إنســانية
ومهينــة بواقــع  4اعتــداءات وقعــت فــي حالــة واحــدة ،ويليهــا
كل مــن مصــر والعــراق فــي  3اعتــداءات لــكل واحــد منهمــا،
ثــم األردن والمغــرب وتونــس فــي اعتداءيــن لــكل واحــد منهــا،

ويعتقــد الباحثــون أن األجهــزة المكلفــة

فــي إنفــاذ القانــون بمصــر قــد اعتــدت علــى الحــق فــي
التملــك علــى  6صحفييــن ومؤسســات إعالميــة ،كمــا
قامــت األجهــزة األمنيــة فــي فلســطين باالعتــداء علــى
هــذا الحــق مرتيــن ،ووقــع االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك
لمــرة واحــدة فــي كل مــن المغــرب والســعودية والبحريــن.
 .3.4.5.11.8الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة :وتعــرض
إعالميــان للتحريــض أحدهمــا مــن قبــل مســؤول أمنــي في
العــراق ،واآلخــر مــن مســؤول أمنــي فــي الجزائــر حســبما
تمكــن الباحثــون فــي شــبكة «ســند» مــن رصــده وتوثيقــه،
وهــو مــا يعــد اعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة.

.3.4.5.11.9

الحــق فــي الحيــاة :وأقدمــت األجهــزة

األمنيــة فــي ســوريا علــى قتــل إعالمــي عمـ ً
ـدا علــى خلفيــة
تقريــر صحفــي ،فيمــا اغتيــل إعالمــي فــي العــراق ووجهــت
تهمــة اغتيالــه إلــى أحــد المســؤولين الحكومييــن.

وأخيـ ً
ـرا فلســطين باعتــداء واحــد فقــط.

.3.4.6

 .3.4.5.11.6الحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر :ســجل

فــي االنتهــاكات «الجســيمة» مــن قبــل الموظفيــن

ً
خامســا :الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا

الباحثــون  19اعتــداء علــى الحــق فــي اإلقامة والتنقل والســفر،

العمومييــن والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون

وبلغــت نســبتها  %1مــن انتهــاكات األجهــزة األمنيــة المكلفــة

 .3.4.6.1يظهــر الجــدول رقــم ( )13أدنــاه أربعــة أطياف من

فــي إنفــاذ القانــون ،و %0.5مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي

الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن قبــل الموظفيــن

وثقهــا التقريــر ،كمــا يخضــع هــذا النــوع مــن االنتهــاكات إلــى

بإنفــاذ القانــون فــي الــدول المرصــودة وتتضمــن انتهــاكات

اللجنــة المعنيــة بالعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم (،)CMW

ً
خطــرا علــى ســامة وحيــاة
جســيمة وجزائيــة ،كمــا تشــكل

إضافــة إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان.

اإلعالمييــن علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي وينبغــي

 .3.4.5.11.6.1ويعتقــد الباحــث أن األجهــزة األمنيــة المكلفــة

تعويــض ضحاياهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا.

فــي إنفــاذ القانــون بالعــراق قــد ارتكبــت  10اعتــداءات علــى

 .3.4.6.2وقــد حلــت االعتــداءات على الحق في الســامة

الحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر حيــث منعــت  9إعالمييــن

الشــخصية فــي المرتبــة األولــى فــي هــذا إلطــار بمعــدل

أجانــب مــن اإلقامــة علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،بينمــا

ً
انتهــاكا تبلــغ نســبتها  %64مــن مجمــوع الحقــوق
254

منعــت صحفيـ ًـا عراقيـ ًـا مــن التنقــل والســفر خــارج البــاد ،وفــي
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مــن قبــل المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون ،وهــو مؤشــر إلــى

الجــدول رقــم ( :)13الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فــي

حجــم الضــرر الــذي قــد يتعــرض لــه اإلعالميــون وبشــكل خــاص

االنتهــاكات «الجســيمة» مــن قبــل الموظفيــن العمومييــن

عنــد قيامهــم بالتغطيــات اإلعالميــة فــي الميــدان ،كمــا أنــه

والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون

مؤشــر أيضـ ًـا علــى ضــرورة التذكيــر بشــأن ســامة الصحفييــن
وحمايتهــم فــي حــاالت تعرضهــم لالعتــداء الجســدي بالضــرب
واإلصابــة بجــروح وغيرهــا مــن االعتــداءات التــي قــد يتعرضــون
لهــا عنــد قيــام األجهــزة األمنيــة بفــض اإلضرابــات واالحتجاجــات
التــي يقــوم بهــا الجمهــور ،ومحاولــة األمــن منــع التغطيــات
اإلعالميــة بهــدف إخفــاء هــذه االعتــداءات ،وهــو مــا حصــل في
مصــر وتونــس ولبنــان والعــراق والجزائــر والمغــرب واألردن،
كمــا تكــرر فــي تونــس عنــد محاولــة اإلعالمييــن تغطيــة حــوادث

التكرار

%

الحق المعتدى عليه
الحق في السالمة الشخصية

255

64

الحق في الحرية واألمان الشخصي

119

30.4

الحق في عدم الخضوع للتعذيب
أو لغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو
المهينة

17

4.3

اإلرهــاب التــي وقعــت فــي بالدهــم العــام  .2015إضافــة

الحق في الحياة

2

0.5

إلــى أن حجــم االعتــداء علــى هــذا الحــق يشــكل مــا نســبته %5.8

المجموع

393

%100

مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر وهــي نســبة
مرتفعــة ال يســتهان بهــا علــى اإلطــاق.

.3.4.6.3

وتؤكــد نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة

واألمــان الشــخصي مــا ذهــب إليــه التقريــر فــي هــذا الفصــل
بــأن األجهــزة األمنيــة تنتهــج اعتقــال وتوقيــف الصحفييــن
وحجــز حريتهــم وتتوســع بــه ،حيــث بلغــت  %30.4وبمعــدل 119
ً
انتهــاكا ،كمــا حلــت فــي المرتبــة الثانيــة.

.3.4.6.4

وبالرغــم مــن تكرارهــا  17مــرة وبنســبة بلغــت

 %4.3مــن مجمــوع الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فــي
االنتهــاكات الجســيمة مــن قبــل المكلفيــن فــي إنفــاذ القانــون
فــي عمــوم الــدول المرصــودة ،إال أنــه مؤشــر خطيــر فــي
االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو
المهينــة والــذي حــل فــي المرتبــة الثالثــة.
 .3.4.6.5كمــا ال يســتهان بمقتــل إعالمييــن عمـ ً
ـدا مــن قبــل
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ،وهــو مــا حصــل فــي
ســوريا علــى خلفيــة تقريــر إخبــاري ،كمــا حصــل فــي العــراق،
وقــد حــل االعتــداء علــى أقــدس الحقــوق اإلنســانية مكانــة
وهــو الحــق فــي الحيــاة بالمرتبــة الرابعــة.
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 .3.5الفصــل الرابــع :التعســف فــي اســتخدام الســلطة فــي

 .3.5.1.7وتنــص المــادة ( )9مــن العهــد الدولــي الخــاص

المحاكــم (الســلطات القضائية)

بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى .1 :لــكل فــرد حــق فــي

 .3.5.1مقدمة

الحريــة وفــي األمــان علــى شــخصه .وال يجــوز توقيــف

 .3.5.1.1وتشــمل المحاكمــات غيــر العادلــة والقــرارات التــي
تمــس جانــب الحريــة فــي الــرأي والتعبيــر واإلعــام والصــادرة
عــن ســلطة إداريــة قضائيــة.

.3.5.1.2

ً
ً
أساســيا
حقــا
ويعتبــر الحــق فــي محاكمــة عادلــة
ُ

ً
معترفــا بــه فــي العديــد مــن المواثيــق
مــن حقــوق اإلنســان
الدوليــة لحقــوق اإلنســان .وأكثرهــا أهميــة «الميثــاق األفريقــي
لحقــوق اإلنســان والشــعوب» فــي مادتــه رقــم ( ،)7والمــادة
( )8مــن «االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان» ،والمــادة ()6
مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،إضافــة إلــى المادة
( )14مــن الميثــاق الدولــي لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان
المدنيــة والسياســية عــام .1976
 .3.5.1.3ويشــير الراصــدون إلــى أنــه مــن الصعوبــة مراقبــة
إجــراءات المحاكــم ورصدهــا وتوثيقهــا ،وقــد مــرت عمليــات
الرصــد بعشــرات الحــاالت التــي لــم يتمكــن فريــق البحــث مــن
التثبــت منهــا وتوثيقهــا عمليـ ًـا سـ ً
ـندا للمعاييــر الدوليــة بنزاهــة
المحاكــم والقضــاء.
 .3.5.1.4واعتمــد الباحــث فــي مرجعيتــه بتوثيــق االنتهــاكات
التــي يعتقــد أنهــا وقعــت علــى إعالمييــن بســبب تعرضهــم
لمحاكمــات غيــر عادلــة علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،ومــن
خــال االســتخدام المتعســف للســلطات بتوقيفهــم بشــكل
تعســفي بمناســبة عملهــم اإلعالمــي علــى المــواد (،3 ،2 ،1
 )7 ،6 ،5 ،4مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية .حيــث أشــار العهــد فــي مــواده المذكــورة إلــى
احتــرام اإلجــراءات أثنــاء تطبيــق القوانيــن والتــي يحــاط بهــا
عــدد مــن الضمانــات مــن شــأنها أن تجعــل المحاكمــة عادلــة،
مثــل علنيــة المحاكمــة والمســاواة بيــن الخصــوم فــي الدعــوى

ً
تعســفا .وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه
أحــد او اعتقالــه
ً
وطبقــا لالجــراء المقــرر
إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون
فيــه .2 .يتوجــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب
هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا يجــب إبالغــه سـ ً
ـريعا بأيــة
تهمــة توجــه اليــه .3 .يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة
ً
ســريعا ،الــى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفيــن
جزائيــة،
المخوليــن قانونـ ًـا مباشــرة وظائــف قضائيــة ،ويكــون مــن
حقــه أن يحاكــم خــال مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه.
وال يجــوز أن يكــون احتجــاز األشــخاص الذيــن ينتظــرون
المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة ،ولكــن مــن الجائــز تعليــق
االفــراج عنهــم علــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة
فــي أيــة مرحلــة أخــرى مــن مراحــل االجــراءات القضائيــة،
ولكفالــة تنفيــذ الحكــم عنــد االقتضــاء .4 .لــكل شــخص حــرم
مــن حريتــه بالتوقيــف أو االعتقــال حــق الرجــوع الــى محكمــة
لكــي تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء فــي قانونيــة
اعتقالــه ،وتأمــر باالفــراج عنــه اذا كان االعتقــال غيــر قانونــي.
 .5لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف او اعتقــال غيــر قانونــي
حــق فــي الحصــول علــى تعويــض.
 .3.5.1.8كما نصت المادة ( )10من العهد على:
 .1يعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معاملة انســانية،
تحتــرم الكرامــة األصيلــة في الشــخص االنســاني.
 ) .2أ ) يفصــل االشــخاص المتهمــون عــن األشــخاص
المدانيــن ،إال فــي ظــروف اســتثنائية ،ويكونــون محــل
معاملــة علــى حــدة تتفــق مــع كونهــم أشــخاصا غيــر مدانيــن.
ب ) يفصــل المتهمــون األحــداث عــن البالغيــن .ويحالــون
بالســرعة الممكنــة الــى القضــاء للفصــل فــي قضاياهــم.

وغيرهــا مــن الضمانــات .وتكمــن أهميــة المحاكمــة العادلــة

 .3يجــب أن يراعــى نظــام الســجون معاملــة المســجونين

بكونهــا متعلقــة بأحــد أهــم الموضوعــات فــي القــرن الحالــي

معاملــة يكــون هدفهــا األساســي اصالحهــم وإعــادة

ً
معــا ،كونهــا متعلقــة
علــى الصعيديــن الدولــي والوطنــي

تأهيلهــم االجتماعــي .ويفصــل المذنبــون األحــداث عــن

بالســلطة القضائيــة وتبيــن مــدى نزاهتهــا وحيادهــا.

البالغيــن ويعاملــون معاملــة تتفــق مــع ســنهم ومركزهــم

 .3.5.1.5واجتهــد الباحثــون علــى دليــل المحاكمــات العادلــة

القانونــي.

الصــادر عــن منظمــة العفــو الدوليــة ،2014 ،فــي مقارنــة

.3.5.1.9

وتتنــاول هــذه المــواد أهــم الضمانــات

إجــراءات المحاكــم التــي نفــذت علــى اإلعالمييــن التــي تــم

واإلجــراءات الواجــب مراعاتهــا فــي بدايــة التحقيــق وذلــك

توثيقهــا.

قبــل مرحلــة المحاكمــة ،ويمكــن تقســيم هــذه الضمانــات

.3.5.1.6

وقــد نصــت المــادة ( )9والمــادة ( )10مــن العهــد

إلــى:

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى

 .1الحــق فــي الحمايــة مــن االعتقــال أو االحتجاز التعســفي:

الضمانــات الواجــب مراعاتهــا خــال مرحلــة التحقيــق.

حيــث ال يجــوز أن يتــم اعتقــال أي شــخص أو احتجــازه مــن
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غيــر ســبب قانونــي أو مــن غيــر جــرم يســند إليــه واذا تــم احتجازه

.3.5.1.10

وال بــد مــن اإلشــارة بــأن الباحثيــن اســتثنوا

مــن دون ســبب يعتبــر حجــزه تعسـ ً
ـفيا.

فــي بياناتهــم انتهــاكات المحاكــم اإلداريــة التــي تعــرض لهــا

 .2الحــق فــي اإلخطــار بالتهمــة وأســباب القبــض علــى المتهــم

الصحفيــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة مــن قبــل

عنــد وقــوع هــذا القبــض :فــا يجــوز أن يســلب أي شــخص
ً
علمــا
حريتــه إال بســبب واضــح ويجــب أن يحــاط الموقــوف
بســبب اإليقــاف وإعالمــه بــأي تهمــة توجــه إليــه .والتســبيب
يعنــي« :توافــر أســباب حقيقيــة معلنــة وتــم اكتشــافها تــدل
علــى ارتــكاب الشــخص المأمــور بالقبــض عليــه فــي الظــروف
العادية أو اعتقالة بالظروف اإلســتثنائية لفعل أو أفعال تمثل
جريمــة أو جرائــم حالــة ،وعلــى خطــورة إجراميــة ينبغــي الوقايــة
منهــا ومــن ثــم يكــون األمــر فــي هــذه الحالــة إجــراء الزمـ ًـا مــن

ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ،كمــا لــم يثبــت لــدى الباحثيــن
وقــوع حــاالت مــن إجــراءات المحاكــم التعســفية فــي كل مــن
اليمــن وليبيــا وموريتانيــا وقطــر واإلمــارات وســلطنة عمــان
ولبنــان ،كمــا لــم تســجل أيــة إجــراءات قضائيــة تعســفية
فــي قطــاع غــزة والتــي تتولــى بهــا الحكومــة المقالــة زمــام
الســلطة.
 .3.5.1.11والحــظ الباحــث أن غالبيــة الــدول التــي يعتقــد
ـتخداما تعسـ ً
ً
ـفيا فــي ســلطاتها القضائيــة
بأنهــا مارســت اسـ

اجــراءات التحقيــق ،وال يكــون انتهـ ً
ـاكا لحقــوق االنســان».

تشــترك فــي إجــراءات المحاكمــات غيــر العادلــة تجــاه

ً
ســريعا أمــام جهــة قضائيــة والحــق
 .3الحــق فــي المثــول

اإلعالمييــن علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي.

فــي المحاكمــة خــال مــدة معقولــة واإلفــراج عنــه فــي حــال

 .3.5.1.12وإلــى جانــب إجــراءات المحاكمــات غيــر العادلــة،

كان االعتقــال غيــر قانونــي :وهــذا يعنــي أنــه للموقــوف
بتهمــة جزائيــة الحــق فــي أن يمثــل أمــام القاضــي فــي أســرع
ً
ايضــا ،وال
وقــت ممكــن وأن يحاكــم خــال مــدة معقولــة
يجــوز االســتمرار فــي توقيفــه دون تقديمــه إلــى المحاكمــة،
والهــدف مــن ذلــك هــو عــدم إطالــة مــدة التوقيــق ألي انســان
قبــل أن تثبــت إدانتــه بحكــم نهائــي صــادر عــن محكمــة مختصــة
وفــي حــال تبيــن أن اعتقــال الشــخص أو توقيفــه ال ســبب لــه

الحــظ الباحثــون طيفـ ًـا مــن االنتهــاكات الماســة بحريــة الــرأي
والتعبيــر واإلعــام يعتقــدون أنهــا صــدرت عــن مؤسســات
قضائيــة مثــل الحكــم علــى مواقــع إلكترونيــة إعالميــة بحجبهــا
مــا أدى إلــى التســبب بأضــرار وخســائر ماديــة لهــا ،إضافــة
إلــى قــرارات قضائيــة أو مــن خــال مواقــف غيــر مدونــة
فــي محاضــر المحاكمــات مثــل منــع تغطيــة المحاكمــات
ً
مســبقا بالمنــع
ذات الطابــع العــام ودون إبــاغ الصحفييــن

ً
فــورا.
أو أنــه غيــر قانونــي يجــب اإلفــراج عنــه

أو إصــدار مذكــرات رســمية بذلــك توضــح أســباب المنــع إن

 .4الحــق فــي التعويــض فــي حالــة التوقيــف واالعتقــال غيــر

كانــت ضروريــة لســير المحاكمــات ،وهــو مــا أدى إلــى حجــب

المشــروع :وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة األخيــرة مــن المــادة
( )9مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،
والهــدف منهــا هــو ضمــان الحــق ألي شــخص تــم اعتقالــه أو
توقيفــه بشــكل غيــر قانونــي أن يلجــأ إلــى القضــاء لتعويضــه
عــن األضــرار الماديــة أو المعنويــة التــي تســبب بهــا االعتقــال
أو التوقيــف لــه وذلــك فيمــا لــم تثبــت التهمــة عليــه.
 .5الحــق فــي المعاملــة اإلنســانية وفصــل األشــخاص
المتهميــن عــن األشــخاص المدانيــن :وتنــص المــادة ( )10مــن
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى
هــذه الضمانــة؛ حيــث أنــه لــكل شــخص الحــق فــي معاملــة
إنســانية وعــدم تعريضــه للتعذيــب واحتــرام كرامتــه ولهــذا
يجــب فصــل األشــخاص المتهميــن عــن االشــخاص المدانيــن
إال فــي ظــروف اســتثائية ،وأهميــة هــذه الضمانــة هــي أنــه
ألي شــخص متهــم لــم تثبــت إدانتــه الحــق فــي معاملتــه علــى
أنــه بــريء وعــدم احتجــازه أو حبســه مــع المدانيــن ،كمــا يفصــل
األحــداث عــن البالغيــن .وقــد أكــدت علــى ذلــك المــادة ( )3مــن
قانــون األحــداث.

المعلومــات عــن اإلعــام والجمهــور معـ ًـا فــي القضايــا ذات
الطابــع العــام ،كمــا صــدرت قــرارات قضائيــة بمنــع النشــر،
وأخــرى بمنــع إعالمييــن مــن التنقــل والســفر أو اإلقامــة.
أوال :حصيلة رصد مخالفات التعسف في
ً .3.5.2
استخدام السلطة في المحاكم

 .3.5.2.1لقــد وثــق التقريــر  149انتهـ ً
ـاكا يعتقد الباحثون أنها
وقعــت بفعــل االســتخدام المتعســف للســلطة القضائيــة
فــي عــدد مــن دول العالــم العربــي المرصــودة ،مــا تشــكل
نســبتها  %3.7مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي التــي وثقهــا
التقريــر ،ووجــد الباحثــون أن هــذه االنتهــاكات وقعــت فــي
 86حالــة موثقــة وبنســبة  %8مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي
البالغــة  1060حالــة ،وقــد حلــت فــي المرتبــة السادســة علــى
مســتوى عــدد االنتهــاكات ،وفــي المرتبــة الرابعــة علــى
مســتوى عــدد الحــاالت مقارنــة بباقــي الجهــات المنتهكــة.

.3.5.2.2

وســجل التقريــر انتهــاكات التعســف باســتخدام

الســلطة فــي المحاكــم فــي  13دولــة عربيــة ،مــا تشــكل
نســبتها  %65مــن عمــوم الــدول المرصــودة ،وتتحمــل الــدول
التــي وقعــت بهــا هــذه االنتهــاكات مســؤوليتها.
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.3.5.2.3

وبلغــت أشــكال االنتهــاكات التــي نتجــت عــن

اســتخدام الســلطة التعســفي فــي المحاكــم فــي عمــوم
العالــم العربــي  10أنــواع مــن االنتهــاكات مــن أصــل  47نوعـ ًـا؛
مــا يشــكل نســبته  %21.3مــن أشــكال االنتهــاكات.
 .3.5.2.4وأمــا االنتهــاكات التــي يعتقــد الباحثــون أن جهــات
وســلطات قضائيــة قامــت بارتكابهــا فــي الــدول التــي وقعــت
بهــا؛ فهــي كالتالــي:
 .3.5.2.4.1المحاكمــة غيــر العادلــة؛ يعتقــد الباحثــون أن 63

إعالميـ ًـا وصحفيـ ًـا قــد تعرضــوا لمحاكمــات غير عادلــة خالل العام
 ،2015وبنســبة  %42.3مــن انتهــاكات التعســف باســتخدام
الســلطة القضائيــة ،وبنســبة  %1.6مــن مجمــوع االنتهــاكات
التــي وثقهــا التقريــر ،ويمكــن القــول أن إجــراءات المحاكمــة غيــر
العادلــة قــد وقعــت فــي  12دولــة ،وقــد حلــت مصــر بمرتبــة
متقدمــة جـ ً
ـدا حيــث ســجل الباحثــون  32مخالفــة لمحاكمــات غيــر
عادلــة علمـ ًـا بــأن منظمــات حريــة التعبيــر اإلقليميــة والدوليــة قــد
ســجلت اعتقــال وحبــس  60إعالميـ ًـا خــال العاميــن الماضييــن
علــى األقــل ،وقــد تــم حبســهم فــي محاكمــات وصفــت بأنهــا
غيــر عادلــة ،فيمــا ســجلت األردن ( )7حــاالت تــم خاللهــا توقيــف
إعالمييــن وصحفييــن علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي وحلــت
فــي المرتبــة الثانيــة ،كمــا ســجل التقريــر ( )5محاكمــات غيــر
عادلــة فــي البحريــن فــي المرتبــة الثالثــة ،فلســطين والصومال
بواقــع ( )4لــكل منهمــا فــي المرتبــة الرابعــة ،الجزائــر ( )3فــي

.3.5.2.4.3

الحبــس؛ وثــق التقريــر حبــس  10إعالمييــن

بقــرارات مــن هيئــات قضائية علــى خلفية العمل اإلعالمي
مــا يشــكل باعتقــاد الباحــث تعسـ ً
ـفا فــي اســتخدام الســلطة
مقارنــة بنــوع الجــرم الــذي وجــه لهــؤالء اإلعالمييــن ،وبلغــت
نســبتهم  %6.7مــن مخالفــات اســتخدام الســلطات
القضائيــة التعســفي ،وقــد وقــع حبــس اإلعالمييــن فــي
 4دول هــي :مصــر بالدرجــة األولــى بحبــس ( )6إعالمييــن،
البحريــن ( ،)2الجزائــر والســعودية بحبــس إعالمــي واحــد
فــي كل منهمــا.

.3.5.2.4.4

التوقيــف التعســفي؛ وباإلضافــة إلــى

الحبــس فقــد وثــق التقريــر وبشــكل الفــت توقيــف 8
ً
تعســفيا بقــرارات صــادرة عــن هيئــات قضائيــة
إعالمييــن
فــي األردن بلغــت نســبتهم  %5.4مــن مخالفــات
الســلطات القضائيــة فــي عمــوم الــدول المرصــودة ،ولــم
يتمكــن الباحثــون مــن توثيــق حــاالت التوقيــف التعســفي
إلعالمييــن فــي دول أخــرى ،حيــث بــرز هــذا النــوع مــن
االنتهــاكات خــال العــام  ،2015ووثقــه مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن فــي تقريــره الســنوي حــول حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي األردن ،وقــد عنــون تقريــره بـ»خلــف
القضبــان» تعبيـ ً
ـرا عــن االســتخدام المتعســف للســلطات
القضائيــة فــي البــاد فــي قضايــا المطبوعــات والنشــر.
 .3.5.2.4.5اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات؛

المرتبــة الخامســة ،المغــرب والســودان ( )2لــكل منهمــا فــي

لقــد تعرضــت مؤسســات إعالميــة ألضــرار وخســائر ماليــة

المرتبــة السادســة ،وثــم العــراق والكويــت وســوريا وتونــس

وقعــت بعــد قــرارات صــادرة عــن هيئــات قضائيــة بحجــب

بواقــع محاكمــة واحــدة غيــر عادلــة لــكل واحــد منهــا وحلــت فــي
المرتبــة الســابعة.
 .3.5.2.4.2المنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات؛ ســجل
التقريــر إجــراءات تعســفية اتبعتهــا المحاكــم فــي مصــر بمنــع
الصحفييــن مــن تغطيــة وقائــع جلســات المحاكمــات ذات
الطابــع العــام فــي  28حالــة جماعيــة ،وأبرزهــا محاكمــة الرئيــس
المصــري الســابق «محمــد مرســي» ،وذلــك دون إبــاغ مســبق
لإلعالمييــن بمنــع التغطيــة أو دون وجــود أي مســوغ قانونــي
ً
ً
مخالفــا
إعالميــا األمــر الــذي وجــده الباحثــون
بمنــع تغطيتهــا

مواقعهــا اإلعالميــة أو إغالقهــا ،ولــم يجــد الباحثــون مفـ ً
ـرا
مــن االعتقــاد بــأن تلــك الهيئــات قــد تســببت وبشــكل
فعلــي بخســائر ماليــة لعــدد مــن المؤسســات نتيجــة لتلــك
القــرارات وهــو مــا يعــد انتهـ ً
ـاكا للحــق فــي التملــك ،وقــد
تكــرر هــذا النــوع مــن االنتهــاكات  4مــرات وبنســبة %2.7
مــن مخالفــات الســلطات القضائيــة ،ووقــع فــي كل مــن:
مصــر مرتيــن ،والمغــرب والســعودية بواقــع مــرة واحــدة
لــكل منهمــا.
 .3.5.2.4.6حجــب المواقــع اإللكترونيــة؛ وصــدرت عــن

لحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،فيمــا حجبــت المحاكــم وبأوامــر

هيئــات قضائيــة قــرارات بحجــب  3مواقــع إعالميــة إلكترونية

مــن قضــاة وإدارييــن المعلومــات عــن اإلعالمييــن فــي 28

فــي انتهــاك يعتقــد الباحــث أنــه واضــح فــي مثــل هــذه

حالــة جماعيــة أيضـ ًـا ،ويمكــن القــول أن منــع تغطيــة وقائــع هــذا
ً
علمــا بــأن
النــوع مــن المحاكمــات مــؤداه حجــب المعلومــات،
انتهاكــي منــع التغطيــة وحجــب المعلومــات وقعــا فقــط فــي
مصــر دون ســائر الــدول األخــرى المرصــودة ،وبلغــت نســبة
كل انتهــاك منهمــا  %0.7مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام التــي
وثقهــا التقريــر.

110

الحــاالت ،كمــا يعتبرونــه حكمـ ًـا قضائيـ ًـا ليــس بحــق ناشــري
تلــك المواقــع وحــق الجمهــور بالمعرفــة والتنــوع ،بــل أيضـ ًـا
حكمـ ًـا علــى المواقــع اإلعالميــة بذاتهــا ،وقــد بلغــت نســبته
مــن مخالفــات الســلطات القضائيــة باســتخدام ســلطاتها
تعسـ ً
ـفيا  ،%2ووقعت في كل من األردن بحجب موقعين
إلكترونييــن ،والمغــرب بقــرار بحجــب موقــع إعالمــي واحــد.

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

.3.5.2.4.7

المنــع مــن النشــر والتوزيــع؛ وثــق التقريــر

تعميميــن قضائييــن بالمنــع مــن النشــر فــي وســائل اإلعــام
فــي قضايــا ذات طابــع الــرأي العــام ودون مســوغ قانونــي
أو إظهــار األســباب القانونيــة الموجبــة بمنــع النشــر ،وبلغــت
نســبتهما مــن مخالفــات الســلطات القضائيــة  ،%1.3ووقعــا
فــي دولتيــن همــا مصــر والســعودية.

.3.5.2.4.8

وإجراءاتهــا فقــد حلــت مصــر فــي المرتبــة األولــى بمعــدل 98
مخالفــة وبنســبة  %65.8مــن مجمــوع مخالفــات الســلطات
القضائيــة فــي عمــوم الــدول المرصــودة ،ووقعــت فــي
 59حالــة وبنســبة  %68.6مــن مجمــوع حــاالت مخالفــات
الســلطات القضائيــة الكلــي.

.3.5.3.3

ووثــق التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة

وجــاءت األردن فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع 17

انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  ،%11.4وقعــت فــي  6حــاالت بنســبة ،%7

ً
قــرارا بمنــع إعالمــي
فقــط ،حيــث أصــدرت محكمــة ســعودية

وقــد حلــت فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الحــاالت.

مــن الســفر علــى خلفيــة عملــه اإلعالمــي األمــر الــذي وجــده

.3.5.3.4

الباحثــون ال يتناســب وحجــم القضيــة بحســب المعاييــر الدوليــة
للمحاكمــات العادلــة ،وأقــرت محكمــة مصريــة منــع إعالمــي
أجنبــي مــن اإلقامــة فــي البــاد بســبب عملــه اإلعالمــي،
فيمــا حجــزت محكمــة قضائيــة فــي البحريــن وثائــق إعالمــي
دون مســوغ قانونــي.
الجــدول رقــم ( :)14التعســف فــي اســتخدام الســلطة فــي
المحاكــم

وســجلت الســلطات القضائيــة فــي البحريــن 8

انتهــاكات ،وقــد حلــت فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة ،%5.4
فيمــا حلــت بالمرتبــة الثالثــة علــى مســتوى عــدد الحــاالت
بواقــع  5حــاالت ونســبتهم  %5.8مــن مجمــوع مخالفــات
الســلطات القضائيــة فــي العالــم العربــي.
 .3.5.3.5وحلــت  5دول وهــي فلســطين والمغــرب والجزائر
والســعودية والصومــال فــي المرتبــة الرابعــة مــن حيــث عــدد
مخالفاتهــا وبواقــع  4مخالفــات فــي كل دولــة نســبتها .%2.7

االنتهاكات

التكرار

%

 .3.5.3.6وبواقــع مخالفتيــن حلــت الســودان فــي المرتبــة

المحاكمة غير العادلة

63

42.3

الخامســة ،فيمــا حلــت كل مــن تونــس والعــراق وســوريا

المنع من التغطية

28

18.8

والكويــت فــي المرتبــة السادســة بواقــع مخالفــة واحــدة لــكل

حجب المعلومات

28

18.8

الحبس

10

6.7

التوقيف التعسفي

8

5.4

واحــدة منهــا.
الجــدول رقــم ( :)15مخالفــات اســتخدام الســلطة التعســفي
فــي المحاكــم وتكرارهــا وعــدد حاالتهــا ونســبها المئويــة فــي
الــدول المرصــودة

اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

4

2.7

حجب المواقع اإللكترونية

3

2

الدولة ومكان
وقوع االنتهاك

عدد
االنتهاكات

%

المنع من النشر والتوزيع

2

1.3

مصر

98

65.8

59

المنع من التنقل والسفر

1

0.7

األردن

17

11.4

6

7

المنع من اإلقامة

1

0.7

البحرين

8

5.4

5

5.8

حجز الوثائق الرسمية

1

0.7

فلسطين

4

2.7

3

3.5

المجموع

149

100%

المغرب

4

2.7

2

2.3

الجزائر

4

2.7

3

3.5

الصومال

4

2.7

1

1.2

السعودية

4

2.7

1

1.2

السودان

2

1.3

2

2.3

تونس

1

0.7

1

1.2

حقــوق إنســانية خاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،حيــث

العراق

1

0.7

1

1.2

تشــكل المخالفــات المرصــودة علــى هــذه الحقــوق مــن خــال

سوريا

1

0.7

1

1.2

االســتخدام المتعســف للســلطات القضائيــة.

الكويت

1

0.7

1

1.2

المجموع

149

%100

86

%100

ً
.3.5.3
ثانيا :ترتيب مخالفات التعسف باستخدام السلطات

القضائية حسب الدول المرصودة

.3.5.3.1

إن األرقــام الــواردة فــي هــذا التقريــر يمكــن أن

ً
مؤشــرا علــى مخالفــة الــدول المرصــودة لمــا ورد مــن
تقــدم

.3.5.3.2

وبالقــراءة الكميــة فــي ترتيــب الــدول مــن حيــث

مخالفــة الســلطات القضائيــة لقواعــد المحاكمــات العادلــة

عدد
الحاالت

%
68.6

111

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

.3.5.4

ً
ثالثــا :مخالفــات التعســف باســتخدام الســلطات

القضائيــة «الجســيمة»

.3.5.4.1

.3.5.5.2

وبلــغ عــدد مخالفــة الحــق فــي حريــة الــرأي

والتعبيــر واإلعــام  61مخالفــة وبنســبة بلغــت  ،%41وحلت

وبالنظــر إلــى المخالفــات الجســيمة التــي يعتقــد

بالمرتبــة الثانيــة.

الباحثــون فــي «ســند» أنهــا صــدرت عــن هيئــات ومحاكــم

.3.5.5.3

قضائيــة ،فقــد بلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة  %12مــن

الشــخصي بالمرتبــة الثالثــة بمعــدل  19مخالفــة ،وبنســبة

مجمــوع مخاالفــت الســلطات القضائيــة وبواقــع  18مخالفــة.

تبلــغ  %12.8مــن مخالفــات الســلطات القضائيــة.

.3.5.4.2

وتشــكل مخالفــات الســلطات القضائيــة مــن

وحلــت مخالفــات الحــق فــي الحريــة واألمــان

 .3.5.5.4وجــاءت مخالفــات الحــق فــي التملــك بالمرتبــة

المجمــوع الكلــي العــام لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر مــا

الرابعــة بواقــع  4انتهــاكات شــكلت نســبتهم .%2.7

نســبته  ،%0.5فيمــا تشــكل مــا نســبته  %1.5مــن مجمــوع

.3.5.5.5

ً
انتهــاكا.
االنتهــاكات الجســيمة العــام والبالــغ 1269

.3.5.4.3

ويالحــظ أن الحبــس والتوقيــف التعســفي قــد

حــل فــي المرتبــة الثانيــة مــن قائمــة االنتهــاكات الجســيمة
التــي قــد تمارســها األجهــزة األمنيــة فــي عمــوم دول العالــم
العربــي ،كمــا حــل فــي المرتبــة الثالثــة مــن مخالفــات الســلطات
القضائيــة.

.3.5.4.4

وبالعــودة إلــى واقــع البيانــات فــإن مخالفــات

الســلطات القضائيــة الجســيمة بالحبــس والتوقيف التعســفي
قــد وقعــت فــي مصــر والبحريــن والجزائــر والســعودية واألردن.
الجدول رقم ( :)16مخالفات التعسف باستخدام السلطات
القضائية «الجسيمة»

اإلقامــة والتنقــل والســفر تبلــغ نســبتها  %1.3وحلــت فــي
المرتبــة الخامســة.
الجــدول رقــم ( :)17مخالفــات التعســف باســتخدام
الســلطات القضائيــة علــى الحقــوق اإلنســانية المعتــدى
عليهــا
الحق المعتدى عليه

التكرار

الحقوق في مجال شؤون
القضاء

63

الحق في حرية الرأي والتعبير
واإلعالم

61

41

الحق في الحرية واألمان
الشخصي

19

12.8

الحق في التملك

4

2.7

2

1.3

149

100%

االنتهاكات الجسيمة

التكرار

%

الحبس

10

6.7

الحق في اإلقامة والتنقل
والسفر

التوقيف التعسفي

8

5.4

المجموع

مجموع االنتهاكات الجسيمة

18

12%

مجموع مخالفات السلطات
القضائية ونسبتها المئوية

149

100%

.3.5.5

ً
رابعــا :مخالفــات التعســف باســتخدام الســلطة

.3.5.5.1

.3.5.5.6

%
42.3

ويتوســع التقريــر بمناقشــة كافــة الحقــوق

كال علــى حــدة ،وفــي أي الــدول وقعــت
المعتــدى عليهــا ً

القضائيــة علــى الحقــوق اإلنســانية فــي الــدول المرصــودة
ومــن بيــن  149مخالفــة صــدرت عــن ســلطات

قضائيــة باعتقــاد الباحثيــن ،بلــغ عــدد االعتــداءات علــى الحقــوق
فــي مجــال شــؤون القضــاء مــن خــال المحاكمــات غيــر العادلــة
 63مخالفــة ،وحلــت فــي المرتبــة األولــى بقائمــة االعتــداء
علــى الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا ،وبلغــت نســبتها
 %42.3مــن مجمــوع مخالفــات الســلطات القضائيــة.
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وســجل التقريــر مخالفتيــن فــي الحــق فــي

المخالفــات ومعدالتهــا؛ كالتالــي:

.3.5.5.6.1

الحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء:

يعتقــد الباحثــون أن الســلطات القضائيــة بمصــر قــد خالفت
ً
إعالميــا
الحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء علــى 32
ومؤسســة إعالميــة ،كمــا خالفــت الســلطات القضائيــة
فــي األردن هــذا الحــق  7مــرات ،وتكــررت المخالفــات علــى
هــذا الحــق  5مــرات فــي البحريــن 4 ،فــي كل مــن فلســطين
والصومــال ،و 3فــي الجزائــر ،ومرتيــن فــي المغــرب
والســودان ،ومــرة واحــدة فــي كل مــن تونــس والكويــت
والعــراق وســوريا.

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

.3.5.5.6.2

الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام:

وســجلت مخالفــات الســلطات القضائيــة علــى الحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام فــي مصــر بواقــع  57مخالفــة ،يليهــا
األردن بمخالفتيــن ،ثــم المغــرب والســعودية بمخالفــة واحــدة
لــكل واحــدة منهمــا.
 .3.5.5.6.3الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي :وبلــغ
عــدد مخالفــات الســلطات القضائيــة بالحــق في الحريــة واألمان

إنصــاف المتضرريــن مــن الضحايــا أم ال؟.
 .3.6.1.5وال يبحــث هــذا الفصــل فــي انتهــاكات الجهــات
المدنيــة فــي المناطــق التــي تشــهد نزاعــات ،والتــي تفقــد
فيهــا الدولــة الســيطرة علــى جــزء مــن أراضيهــا ويغيــب عنهــا
ســيادة القانــون ،األمــر الــذي ال يمكــن فيــه تحميــل ســلطات
تلــك الــدول كامــل مســؤولية االعتــداءات المرتكبــة علــى
اإلعالمييــن مــن جهــات مدنيــة أو تنظيمــات مســلحة أو غيرهــا

الشــخصي فــي األردن بالدرجــة األولــى بواقــع  8مخالفــات،

مــن الجهــات التــي تتواجــد علــى أراضيهــا و /أو تدعــي أنهــا

ثــم مصــر ( ،)6البحريــن ( ،)3وأخيـ ً
ـرا الجزائــر والســعودية بمعــدل

أمســكت بزمــام الســلطة بهــا ،وذلــك بالعــودة إلــى القانــون

مخالفــة واحــدة لــكل منهمــا.

الدولــي اإلنســاني كمرجعيــة قانونيــة.

 .3.5.5.6.4الحــق فــي التملــك :وتكررت مخالفات الســلطات

.3.6.1.6

وتشــير البيانــات مــن واقــع عمليــات الرصــد

القضائيــة علــى الحــق فــي التملــك  4مــرات ،منهمــا مرتــان

والتوثيــق أنــه لــم تســجل أي مــن الحــاالت التــي قامــت

فــي مصــر ،ومــرة واحــدة فــي المغــرب والســعودية.

خاللهــا األجهــزة التنفيذيــة فــي الــدول المرصــودة بحمايــة

 .3.5.5.6.5الحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر :ســجل
الباحثــون مخالفتيــن بالحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر
وقعــا فــي كل مــن مصــر والســعودية.

.3.6

الفصــل الخامــس :انتهــاكات الجهــات غيــر التنفيذيــة

والخارجــة عــن نطــاق الدولــة والقانــون ومســؤولية الــدول
 .3.6.1مقدمة

.3.6.1.1

يناقــش الفصــل الخامــس مــن البــاب الثانــي

مســؤولية الــدول وأجهزتهــا األمنيــة فــي حمايــة اإلعالمييــن
مــن االنتهــاكات التــي قــد يتعرضــون لهــا مــن غيــر الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ،ومــن غيــر الموظفيــن العمومييــن
أو العامليــن فــي الســلطات القضائيــة الذيــن قــد يتعســفون
باســتخدام ســلطاتهم بقضايــا اإلعــام.

.3.6.1.2

ويحــاول الباحــث مالحظــة مــدى تحــرك الــدول

وأجهزتهــا األمنيــة المكلفــة بإنفــاذ القانــون لحمايــة اإلعالمييــن
عنــد تعرضهــم للتهديــد أو االعتــداء مــن أشــخاص مدنييــن
ومنهــم مواطنــون عاديــون ورجــال أعمــال ،إضافــة إلــى
التهديــدات واالعتــداءات التــي قــد تصــدر عــن جهــات خارجــة عــن

إعالمييــن تعرضــوا لتهديــدات خطيــرة بالقتــل والتحريــض
ضدهــم مــا يعــرض حياتهــم لخطــر حقيقــي ،كمــا لــم يصــل
إلــى حــد علــم الراصديــن أي مــن الحــاالت التــي تــم بموجبهــا
إنصــاف اإلعالمييــن مــن الضحايــا فــي الحــاالت التــي وقعــت
بعلــم األجهــزة األمنيــة وتحــت أنظارهــا ،كمــا لــم يتــم التحقــق
مــن الجهــات التــي صــدرت عنهــا تهديــدات أو اعتــداءات علــى
حريــة التعبيــر كالقرصنــة اإللكترونيــة ومســاعدة المتضرريــن
مــن مؤسســات اإلعــام مــن هــذا النــوع من االنتهــاكات على
حمايــة أنفســهم وعملهــم اإلعالمــي ،األمــر الــذي أدى إلــى
إفــات مرتكبــي هــذه االنتهــاكات واالعتــداءات مــن العقــاب.
أضــف إلــى ذلــك غيــاب الجهــود فــي الوصــول والتعــرف
علــى الجهــات المنتهكــة التــي بقيــت «مجهولــة الهويــة».
 .3.6.1.7ويعــرض هــذا الفصــل تفاصيــل الجهــات المنتهكة
مــن غيــر المكلفيــن بإنفــاذ القانــون والخارجــة عــن القانــون
وحتــى مجهولــة الهويــة.

.3.6.2

أوال :الجهــات المنتهكــة (مــن غيــر الموظفيــن
ً

المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ومســؤولية الــدول الخاليــة مــن
النزاعــات المســلحة)

القانــون ومنهــا تنظيمــات مســلحة.

 .3.6.2.1يعتقــد الباحــث أن ثــاث جهــات من غير الموظفين

 .3.6.1.3ويؤكــد الباحــث أن التقريــر فــي هذا الســياق ال يوجه

المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ومــن غيــر الموظفيــن العمومييــن

االتهامــات بارتــكاب االنتهــاكات تجــاه اإلعالمييــن ومؤسســات
اإلعــام بقــدر مــا يهتــم بمســؤولية الدولــة فــي حمايــة
اإلعالمييــن مــن االعتــداءات والتهديــدات التــي قــد يتعرضــون
لهــا مــن أطيــاف متعــددة.
 .3.6.1.4كمــا أن البحــث فــي مســؤولية الدول عن االنتهاكات
التــي يتعــرض لهــا مواطنوهــا ومنهــم اإلعالميــون يؤشــر إلــى
مــدى التحــرك فــي مســاءلة مرتكبــي االنتهــاكات ،وهــل تــم

قامــت بارتــكاب اعتــداءات وانتهــاكات بحــق اإلعالمييــن
ومؤسســاتهم اإلعالميــة ،فيمــا وجــد الباحــث مــن خــال
عمليــات الرصــد والتوثيــق أن تنظيمــات مســلحة إلــى جانــب
تنظيــم مــا يعــرف بـ»داعــش» قامــت بارتــكاب انتهــاكات بحــق
إعالمييــن فــي الــدول التــي ال تشــهد نزاعــات مســلحة أو
صراعــات أهليــة عنيفــة ،وذلــك مــن خــال التهديــد بالقتــل
واإليــذاء وفــي بعــض األحيــان التحريــض.
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الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

.3.6.2.2

ويعتــرف الباحــث أن الراصديــن لــم يتمكنــوا مــن

.3.6.2.8

ومــن الالفــت أن االعتــداء علــى الحــق فــي

التعــرف علــى الجهــة المنتهكــة فــي عــدد مــن االنتهــاكات

الســامة الشــخصية قــد حــل بالمرتبــة األولــى علــى

للصعوبــة البالغــة ،كمــا ال يمكــن إهمــال تلــك االنتهــاكات أو

مســتوى الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن قبــل

اإلغفــال عنهــا ،لــذا وثقــت تلــك االنتهــاكات وصنفــت تحــت بنــد

الجهــات غيــر التنفيذيــة و /أو الخارجــة عــن القانــون ،حيــث

«مجهولــي الهويــة» ،مــا يســمح بالقــول أن مجمــوع الجهــات
المنتهكــة عشــر جهــات.

.3.6.2.3

وأمــا الجهــات غيــر التنفيذيــة و /أو الخارجــة عــن

القانــون والتــي صنفهــا التقريــر علــى أنهــا قامــت باعتــداءات
علــى حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام
حســب مــا صنفــه الباحــث فهــي:

ً
انتهــاكا نســبتهم مــن انتهــاكات هــذه الجهــات
بلغــت 213
 ،%43ونســبتهم مــن مجمــوع االعتــداء علــى المجمــوع
العــام للحــق المذكــور والبالــغ  .)%23.5( 905فيمــا حــل
االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر بالمرتبــة
ً
انتهــاكا ،ثــم الحــق فــي التملــك ،72
الثانيــة بواقــع 175
الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة  ،10الحــق فــي الحيــاة
ً
وأخيــرا الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب والمعاملــة
،4

 .3.6.2.3.1أشخاص ومؤسسات غير حكومية؛

المهينــة .3

 .3.6.2.3.2مجهولو الهوية؛

الجــدول رقــم ( :)18الجهــات غيــر التنفيذيــة والخارجــة عــن

 .3.6.2.3.3تنظيمات مسلحة أو خارجة عن القانون؛

القانــون حســب عــدد االنتهــاكات والحــاالت 2015

 .3.6.2.4ومــن واقــع البيانــات التــي أعدهــا الراصــدون فقــد

الجهات
المنتهكة

عدد
االنتهاكات

%

عدد
الحاالت

%

اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ومؤسســاتهم فــي  12دولــة،

أشخاص
ومؤسسات
غير حكومية

378

76.5

102

66.7

انتهـ ً
ـاكا ،ووقعــت فــي  153حالــة مــن مجمــوع الحــاالت البالــغ

مجهولو
الهوية

81

وقعــت اعتــداءات الجهــات المدنيــة غيــر التنفيذيــة علــى حريــة
ً
انتهــاكا بلغــت نســبتهم %12.2
وبلــغ عــدد االنتهــاكات 494
مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة 4034
 1060حالــة مــا تشــكل نســبتها  %14.4مــن مجمــوع الحــاالت،
ً
الحقــا فــي هــذا الفصــل.
وســيتم عرضهــا
 .3.6.2.5وبلغــت أشــكال االنتهــاكات واالعتــداءات الصــادرة
عــن جهــات مدنيــة مــن غيــر المكلفــة بإنفــاذ القانــون وخــارج إطــار
ـكال بلغــت نســبتها  %51مــن بيــن
المؤسســات الرســمية  24شـ ً

17.7

38

25.5

تنظيمات
مسلحة أو
خارجة عن
القانون

35

6.7

13

8

المجموع

494

14

153

17.5

ً
ونوعــا مــن االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر .وبلــغ
شــكال
47
ً

أعالهــا المنــع مــن التغطيــة واالعتــداءان الجســدي واللفظــي،
كمــا بــرزت انتهــاكات القرصنــة اإللكترونيــة للمواقــع اإلعالميــة
والتحريــض والتهديــد بالقتــل ،وأمــا أخطرهــا وهــو مــا يلفــت
االنتبــاه اختطــاف إعالمييــن اثنيــن مــن قبــل تنظيمات مســلحة،
وفقــدان إعالمييــن آخريــن حياتهمــا بالقتــل العمــد مــن جهــات
مجهولــة ،فيمــا نجــا إعالميــان آخــران مــن محــاوالت اغتيــال.
 .3.6.2.6وأظهــرت النتائــج أن جهــات غيــر تنفيذيــة و /أو خارجــة
ً
كمــا فــي مصــر
عــن القانــون قــد مارســت أعلــى االنتهــاكات
التــي حلــت بالمرتبــة األولــى فــي هــذا اإلطــار بواقــع 164
ـاكا ،ويليهــا العــراق فــي  139انتهـ ً
انتهـ ً
ـاكا ،ثــم تونــس والمغرب.

.3.6.2.7

ً
انتهــاكا
وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة 137

نســبتها مــن انتهــاكات الجهــات غيــر الرســمية والخارجــة عــن
القانــون  ،%27.7ونســبتها مــن االنتهــاكات الجســيمة العــام
 ،%10.8وأمــا نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات التــي
وثقهــا التقريــر فبلغــت .%3.4

114

.3.6.3

ً
ثانيــا :أشــكال وأنــواع انتهــاكات الجهــات غيــر

التنفيذيــة وانتهــاكات الجهــات الخارجــة علــى القانــون
 .3.6.3.1بلغــت أعلــى معــدالت االنتهــاكات التــي يعتقــد
الباحثــون أنهــا صــدرت مــن جهــات مدنيــة غيــر مخولــة
بإنفــاذ القانــون ،إضافــة إلــى الجهــات الخارجــة عــن القانــون
كالتنظيمــات المســلحة فــي الــدول التــي تشــهد نوعـ ًـا مــن
االســتقرار السياســي بالمنــع مــن التغطيــة الــذي تكــرر 115
مــرة وبلغــت نســبته  %23.3مــن مجمــوع انتهــاكات الجهــات
غيــر التنفيذيــة ،و %14مــن مجمــوع انتهــاكات منــع التغطية،
و %2.8مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر ،وحــل
فــي المرتبــة األولــى.
 .3.6.3.2ومــن الالفــت أن يحــل االعتــداء الجســدي علــى
اإلعالمييــن فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة  %18.4مــن
مجمــوع انتهــاكات الجهــات غيــر التنفيذيــة حيــث تكــرر 91

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

مــرة ،وبنســبة  %20.7مــن مجمــوع االعتــداء الجســدي التــي

الجــدول رقــم ( :)19انتهــاكات الجهــات غيــر التنفيذيــة والجهات

وثقهــا التقريــر ،وبنســبة  %2.2مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي،

الخارجــة علــى القانون

وبنســبة  %7.2مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا

االنتهاكات

التكرار

%

المنع من التغطية

115

23.3

االعتداء الجسدي

91

18.4

االعتداء اللفظي

50

10

التهديد باإليذاء

35

7

االعتداء على أدوات العمل

25

5

اإلضرار باألموال والخسائر
بالممتلكات

24

4.8

اإلصابة بجروح

24

4.8

حجب المعلومات

18

3.6

القرصنة اإللكترونية

17

3.4

حجز الحرية

15

3

المضايقة

13

2.6

حذف محتويات الكاميرا

11

2.2

التهديد بالقتل

11

2.2

التحريض

10

2

االعتداء على مقار العمل

9

1.8

ً
مكــررا  15مــرة وبنســبة  ،%3ويليــه فــي المرتبــة العاشــرة

حجز أدوات العمل

6

1.2

ً
مكــررا  13مــرة بنســبة  ،%2.6ثــم كل مــن
انتهــاك المضايقــة

مصادرة أدوات العمل

5

1

المعاملة المهينة

3

0.6

االعتداء على الممتلكات الخاصة

3

0.6

االختطاف واالختفاء القسري

2

0.4

االستهداف المتعمد باإلصابة

2

0.4

محاولة االغتيال

2

0.4

القتل العمد

2

0.4

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

1

0.2

المجموع

494

100%

التقريــر.

.3.6.3.3

وتكــرر االعتــداء اللفظــي  50مــرة وحــل بالمرتبــة

الثالثــة بنســبة  ،%10وبنســبة  %27.6مــن مجمــوع االعتــداءات
اللفظيــة التــي وثقهــا التقريــر ،وبنســبة  %1.2مــن المجمــوع
الكلــي لالنتهــاكات.
 .3.6.3.4وجــاء انتهــاك التهديــد باإليــذاء فــي المرتبــة الرابعــة
مكـ ً
ـررا  35مــرة وبنســبة  ،%7وبنســبة  %22.2مــن مجمــوع هــذا
النــوع مــن االنتهــاكات ،ويليــه فــي المرتبــة الخامســة االعتــداء
علــى أدوات العمــل وبنســبة  ،%5وبنســبة  %28مــن مجمــوع
االعتــداءات علــى أدوات العمــل التــي وثقهــا التقريــر ،وقــد
تكــرر  25مــرة.

.3.6.3.5

وحــل فــي المرتبــة السادســة كل مــن اإلضــرار

باألمــوال والخســائر بالممتلــكات إلــى جانــب اإلصابــة بجــروح،
وقــد تكــرر كل منهمــا  24مــرة وبنســبة  ،%4.8فيمــا حــل فــي
المرتبــة الســابعة انتهــاك حجــب المعلومــات بنســبة ،%3.6
ً
مكــررا 17
وفــي الثامنــة القرصنــة اإللكترونيــة بنســبة %3.4
مــرة.

.3.6.3.6

وفــي المرتبــة التاســعة حــل انتهــاك حجــز الحريــة

انتهاكــي حــذف محتويــات الكاميــرا والتهديــد بالقتــل فــي
المرتبــة الحاديــة عشــرة بواقــع  11مــرة لــكل منهمــا وبنســبة
.%2.2

.3.6.3.7

وتكــرر انتهــاك التحريــض  10مــرات وبنســبة %2

وحــل فــي المرتبــة الثانيــة عشــرة ،ويليــه االعتــداء علــى مقــار
ً
مكــررا  9مــرات ،ثــم فــي
العمــل فــي المرتبــة الثالثــة عشــرة
المرتبــة الرابعــة عشــرة انتهــاك حجــز أدوات العمــل وتكــرر 6
مــرات ،وفــي المرتبــة الخامســة عشــرة مصــادرة أدوات العمــل
بواقــع  5مــرات.

.3.6.3.8

وحــل فــي المرتبــة السادســة عشــرة انتهــاكا

المعاملــة المهينــة واالعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة
وتكــرر كل منهمــا  3مــرات ،فيمــا حلــت انتهــاكات االختطــاف
واالســتهداف المتعمــد باإلصابــة ومحاولــة االغتيــال والقتــل
ً
وأخيــرا وقــع انتهــاك المنــع
العمــد مرتيــن لــكل واحــد منهمــا،
مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي لمــرة واحــدة فقــط.
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.3.6.4

ً
ثالثــا :ترتيــب انتهــاكات الجهــات غيــر التنفيذيــة

والجهــات الخارجــة علــى القانــون حســب الــدول المرصــودة

.3.6.4.1

وقعــت االنتهــاكات التــي يعتقــد الباحــث أنهــا

صــدرت عــن جهــات مدنيــة غيــر تنيفذيــة وجهــات خارجــة علــى
القانــون فــي  12دولــة عربيــة مــن بيــن  20دولــة وثقهــا التقريــر.
 .3.6.4.2وعمــد الباحــث علــى فــرز االنتهــاكات المرتكبــة مــن
تنظيمــات مســلحة خارجــة علــى القانــون بشــكل خــاص فــي

ً
أيضــا ،ويليهمــا فــي المرتبــة الثانيــة عشــرة فلســطين
واليمــن فــي  4انتهــاكات لــكل منهمــا ،وقعــت فــي 3
حــاالت فــي فلســطين وفــي حالتيــن فقــط فــي اليمــن.
الجــدول رقــم ( :)20ترتيــب انتهــاكات الجهــات غيــر التنفيذيــة
وانتهــاكات الجهــات الخارجــة علــى القانــون وتكرارهــا وعــدد
حاالتهــا ونســبها المئويــة فــي الــدول المرصــودة
الدولة
ومكان وقوع
االنتهاك

عدد
االنتهاكات

مصر

164

33.2

العراق

139

28

24

تونس

53

10.7

12

7.8

المغرب

39

8

16

10.5

لبنان

23

4.7

11

7.2

الصومال

13

2.6

5

3.3

الجزائر

12

2.4

5

3.3

سوريا

9

1.8

1

0.7

السعودية

9

1.8

4

2.6

األردن

8

1.6

6

4

ليبيا

7

1.4

4

2.6

ً
انتهــاكا نســبتهم  %10.7مــن انتهــاكات الجهــات المذكــورة

السودان

5

1

3

2

وقعــت فــي  12حالــة ،وبنســبة  %1.3مــن عــدد االنتهــاكات

موريتانيا

5

1

3

2

فلسطين

4

0.8

3

2

اليمن

4

0.8

2

1.3

المجموع

494

%100

153

%100

األراضــي التــي تســيطر عليهــا الــدول التــي وقعــت فيهــا
ويتســيدها القانــون ،وعلــى وجــه الخصــوص فــي ســوريا
والعــراق.
 .3.6.4.3وبلــغ أعلــى معــدالت االنتهــاكات فــي مصــر حيــث
ً
انتهــاكا نســبتهم  %33.2مــن انتهــاكات الجهــات
بلغــت 164
المذكــورة ووقعــت فــي  53حالــة وبنســبة  %34.6مــن مجمــوع
الحــاالت ،وبنســبة  %4مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي للتقريــر،
وبنســبة  %5مــن المجمــوع الكلــي للحــاالت التــي وثقهــا
التقريــر.

.3.6.4.4

وحلــت العــراق فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع 139

انتهـ ً
ـاكا نســبتهم  %28ووقعــت فــي  24حالــة نســبتها %15.7
مــن مجمــوع حــاالت اعتــداءات الجهــات المذكــورة ،وبنســبة
 %3.5مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي التــي وثقهــا التقريــر،
وبنســبة  %2.3مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي.

.3.6.4.5

وجــاءت تونــس فــي المرتبــة الثالثــة بواقــع 53

الكلــي ،ويليهــا فــي المرتبــة الرابعــة المغــرب بواقــع  39انتهـ ً
ـاكا
نســبتهم  %8وقعــت فــي  16حالــة.

.3.6.4.6

وفــي المرتبــة الخامســة حلــت انتهــاكات الجهــات

المذكــورة فــي لبنــان بواقــع  23انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  11حالــة،

%

عدد
الحاالت
53

34.6
15.7

%

ً
انتهــاكا
ويليهــا فــي المرتبــة السادســة الصومــال فــي 13
وقعــت فــي  5حــاالت ،ثــم فــي المرتبــة الســابعة الجزائــر
ً
انتهــاكا وقعــت فــي  5حــاالت.
بواقــع 12

.3.6.4.7

وحلــت كل مــن ســوريا والســعودية فــي المرتبــة

الثامنــة بواقــع  9انتهــاكات لــكل منهمــا ،ووقعــت فــي حالــة
واحــدة فــي ســوريا وفــي  4حــاالت فــي الســعودية ،يليهــا
فــي المرتبــة التاســعة األردن بواقــع  8انتهــاكات وقعــت فــي
 6حــاالت ،ثــم فــي المرتبــة العاشــرة ليبيــا بواقــع  7انتهــاكات

 .3.6.5رابعـ ًـا :انتهــاكات الجهــات غيــر التنفيذيــة والجهــات
الخارجــة علــى القانــون «الجســيمة» فــي دول العالــم

العربــي 2015

.3.6.5.1

بلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي يعتقــد

الباحثــون أنهــا صــدرت عــن جهــات مدنيــة غيــر تنفيذيــة
ً
انتهــاكا مــن مجمــوع
وجهــات خارجــة علــى القانــون 137
ً
انتهــاكا ،أي
انتهــاكات الجهــات المذكــورة والبالغــة 494

وقعــت فــي  4حــاالت.

بنســبة  %27.7مــن مجمــوع انتهــاكات تلــك الجهــات ،كمــا

 .3.6.4.8وجــاءت انتهــاكات الجهــات المذكــورة فــي كل مــن

بلغــت  %10.8مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة العــام

الســودان وموريتانيــا فــي المرتبــة الحاديــة عشــرة بواقــع 5
انتهــاكات لــكل منهمــا ووقعــت فــي  3حــاالت لــكل منهمــا
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التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،1269وبنســبة  %3.4مــن
مجمــوع االنتهــاكات الكلــي التــي وثقهــا التقريــر.

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

.3.6.5.2

وجــاء االعتــداء الجســدي فــي المرتبــة األولــى

الجــدول رقــم ( :)21ترتيــب انتهــاكات الجهــات المدنيــة

ً
مكــررا  91مــرة وبنســبة ،%66.4
مــن االنتهــاكات الجســيمة

غيــر التنفيذيــة وانتهــاكات الجهــات الخارجــة علــى القانــون

وبلغــت نســبته مــن مجمــوع االعتــداءات الجســدية التــي وثقهــا

«الجســيمة» وتكرارهــا وعــدد حاالتهــا ونســبها المئويــة فــي

التقريــر والبالغــة  ،)%20.7( 440كمــا بلغــت نســبته مــن مجمــوع

الــدول المرصــودة 2015

االنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر  ،%7.2ومــن

االنتهاكات الجسيمة

التكرار

%

االعتداء الجسدي

91

66.4

اإلصابة بجروح

24

17.5

التهديد بالقتل

11

8

المعاملة المهينة

3

2.2

التــي وثقهــا التقريــر .%2

االختطاف واالختفاء القسري

2

1.5

 .3.6.5.4وفــي المرتبــة الثالثــة حــل انتهــاك التهديــد بالقتــل

االستهداف المتعمد باإلصابة

2

1.5

ً
مكــررا  11مــرة وبنســبة  ،%8وبلغــت نســبته مــن المجمــوع

محاولة االغتيال

2

1.5

العــام لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات والبالغــة  ،)%68.7( 16كمــا

القتل العمد

2

1.5

مجموع االنتهاكات الجسيمة

137

%100

وتكــرر انتهــاك المعاملــة المهينــة الــذي حــل فــي

مجموع عموم االنتهاكات
الجسيمة

1269

%10.8

المرتبــة الرابعــة  3مــرات وبنســبة  ،%2.2وبلغــت نســبته مــن

المجموع العام لالنتهاكات

4034

%3.4

المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات .%2.3
 .3.6.5.3وحــل انتهــاك اإلصابــة بجــروح فــي المرتبــة الثانيــة
ً
مكــررا  24مــرة وبنســبة  ،%17.5وبلغــت نســبته مــن مجمــوع
هــذا النــوع مــن االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة 292
( ،)%8.2كمــا بلغــت نســبته مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة

بلغــت نســبته مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا
التقريــر .%1

.3.6.5.5

المجمــوع العــام لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات والبالغــة 40
( ،)%7.5كمــا بلغــت نســبته مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة
التــي وثقهــا التقريــر .%0.2

.3.6.5.6

وحلــت انتهــاكات االختطــاف واالختفــاء القســري،

االســتهداف المتعمــد باإلصابــة ،محاولــة االغتيــال والقتــل
العمــد جميعهــا فــي المرتبــة الخامســة وبنســبة  %1.5لــكل
واحــد منهــا ،فيمــا بلغــت نســبة االختطــاف مــن المجمــوع
العــام لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات والبالغــة  ،)%2.4( 85وبلغــت
نســبة االســتهداف باإلصابــة مــن المجمــوع العــام لهــذا النــوع
مــن االنتهــاكات والبالغــة  ،)%1.4( 147وبلغــت نســبة محاولــة
االغتيــال مــن المجمــوع العــام لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات
والبالغــة  ،)%33.3( 3وبلغــت نســبة القتــل العمــد مــن المجموع
العــام لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات الخطيــرة والبالغــة .)%5( 39

 .3.6.6خامسـ ًـا :الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن

الجهــات غيــر التنفيذيــة وانتهــاكات الجهــات الخارجــة علــى

القانــون

.3.6.6.1

يعتقــد الباحــث أن خطــورة االعتــداءات المرتكبــة

مــن قبــل الجهــات المدنيــة غيــر التنفيذيــة وانتهــاكات الجهــات
الخارجــة علــى القانــون تبــدو واضحــة بمناقشــة اعتــداءات
تلــك الجهــات علــى اإلعالمييــن وحقوقهــم اإلنســانية ،فقــد
حــل االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية بالمرتبــة
األولــى مــن بيــن ســبعة حقــوق إنســانية وبواقــع  213انتهـ ً
ـاكا
وبنســبة بلغــت  %43مــن مجمــوع انتهــاكات هــذه الجهــات،
وبنســبة  %23.5مــن مجمــوع هــذا النــوع مــن الحقــوق التــي
وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،1234وبنســبة  %16.7مــن مجمــوع
االنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة ،1269
وبنســبة  %5.3مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي والبالغــة
.4034

.3.6.6.2

وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي

ً
انتهــاكا
والتعبيــر واإلعــام فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع 175
نســبتها  ،%35.4وبلغــت نســبته مــن مجمــوع هــذا النــوع مــن
الحقــوق التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%12( 1456وبنســبة
 %4.3مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي.
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الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

وجــاء االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك بالمرتبــة

 .3.6.6.8ويتوســع الباحــث فــي عــرض الجهــات المنتهكــة

ً
انتهــاكا نســبتهم  ،%35.4وبلغــت نســبتهم
الثالثــة بواقــع 72

مــن غيــر المكلفيــن بإنفــاذ القانــون والخارجــة عــن القانــون؛

مــن مجمــوع هــذا النــوع مــن الحقــوق التــي وثقهــا التقريــر

كالتالــي:

والبالغــة  ،)%13.8( 521وبنســبة  %1.8مــن مجمــوع االنتهــاكات

.3.6.6.8.1

.3.6.6.3

الكلــي.

.3.6.6.4

أشــخاص ومؤسســات غيــر حكوميــة:

وبالنظــر إلــى الجــدول رقــم ()23؛ فــإن الباحــث يعتقــد بــأن
وفــي المرتبــة الرابعــة حــل االعتــداء علــى الحــق

إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة قــد تعرضــوا العتــداءات

ً
انتهــاكا نســبتهم
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بواقــع 17

مــن قبــل «مواطنيــن عادييــن» ،ومؤسســات مدنيــة غيــر

 ،%3.4وبلغــت نســبتهم مــن مجمــوع هــذا النــوع مــن الحقــوق

حكوميــة ،ومنهــا أنديــة رياضيــة ،وذلــك علــى خلفيــة العمــل

التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%3.4( 506وبنســبة  %0.4مــن

اإلعالمــي ،وال يعــرف إن كان عــدد مــن المعتديــن قــد

مجمــوع االنتهــاكات الكلــي.

وجهــوا مــن جهــات أخــرى لمضايقــة اإلعالمييــن واالعتــداء

 .3.6.6.5وتكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزية
 10مــرات بنســبة  ،%2وقــد بلغــت نســبته مــن مجمــوع هــذا
النــوع مــن الحقــوق التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة ،)%0.5( 22
وبنســبة  %0.2مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،وحــل فــي
المرتبــة الخامســة.
 .3.6.6.6وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة فــي المرتبــة
السادســة بواقــع  4انتهــاكات وبنســبة  ،%0.8وبلغــت نســبته
مــن مجمــوع هــذا النــوع مــن الحقــوق األكثــر جســامة التــي
وثقهــا التقريــر والبالغــة .)%7( 57

.3.6.6.7

وفــي المرتبــة الســابعة واألخيــرة حــل االعتــداء

علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة
بواقــع  3انتهــاكات نســبتهم  ،%0.6وقــد بلغــت نســبته مــن
مجمــوع هــذا النــوع مــن الحقــوق التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة

عليهــم ،فيمــا وقعــت العديــد مــن حــاالت االعتــداء علــى
إعالمييــن أثنــاء قيامهــم بالتغطيــات اإلعالميــة خاصــة فــي
تغطيــة مســيرات االحتجــاج أو التظاهــرات الســلمية العامــة
أمــام أعيــن رجــال األمــن دون أن يقــوم األخيــرون بحمايتهــم
ووقايتهــم مــن تلــك االعتــداءات ،ودون أن يقومــوا
بمســاءلة هــؤالء المعتديــن عــن االعتــداءات التــي ارتكبوهــا
بحــق اإلعالمييــن كمــا تنــص عليــه القوانيــن واألعــراف
المحليــة فــي جميــع دول العالــم العربــي.

.3.6.6.8.1.1

ً
انتهــاكا صــدرت
ووثــق التقريــر 378

عــن جهــات غيــر حكوميــة وأشــخاص مــن غيــر المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون ،وألســباب مختلفــة أبرزهــا معارضتهــم
للسياســات التحريريــة التــي ينتهجهــا بعــض اإلعالمييــن
و /أو مؤسسســاتهم اإلعالميــة ،وبنســبة بلغــت %76.5
مــن اعتــداءات الجهــات غيــر التنفيذيــة ،وحلــت فــي المرتبــة
األولــى علــى مســتوى عــدد الحــاالت فــي  102حالــة بنســبة

.)%4.4( 68

 %66.7مــن عــدد الحــاالت.

الجــدول رقــم ( :)22ترتيــب الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا

 .3.6.6.8.1.2ووقعــت اعتــداءات غيــر المكلفيــن بإنفــاذ

مــن الجهــات غيــر التنفيذيــة والجهــات الخارجــة علــى القانــون
وتكرارهــا ونســبها المئويــة

ً
انتهــاكا ،والعــراق ()88
أعلــى المعــدالت بواقــع ()150

الحق المعتدى عليه

التكرار

%

الحق في السالمة الشخصية

213

43

الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

175

35.4

الحق في التملك

72

14.6

الحق في الحرية واألمان الشخصي

17

3.4

الحق في معاملة غير تمييزية

10

2

الحق في الحياة

4

0.8

الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو
لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الال إنسانية أو المهينة

3

0.6

المجموع

494

%100

118

القانــون علــى اإلعالمييــن فــي كل مــن مصــر التي ســجلت
ً
انتهــاكا ،تونــس ( ،)47المغــرب ( ،)34لبنــان ( ،)19الجزائــر
( ،)9ســوريا ( ،)9الســعودية ( ،)6األردن ( ،)4اليمــن (،)3
فلســطين ( )2وموريتانيــا فــي انتهــاك واحــد فقــط.

.3.6.6.8.1.3

وبلغــت نســبة اعتــداءات غيــر المكلفيــن

بإنفــاذ القانــون مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا
التقريــر  ،%9.4وعلــى مســتوى الحــاالت العــام .%9.6

.3.6.6.8.1.4

وبلغــت نســبة االعتــداءات الجســيمة

 %27.2مــن مجمــوع انتهــاكات الجهــات غيــر التنفيذيــة ،و%8
مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة الكلــي.

.3.6.6.8.1.5

والالفــت أن االعتــداء علــى الحــق فــي

الســامة الشــخصية قــد حــل بالمرتبــة األولــى بنســبة
ً
انتهــاكا.
 %45.2وبواقــع 171
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 .3.6.6.8.1.6وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي

التــي تعــرض فيهــا إعالميــون النتهــاكات مــن مجهوليــن لــم

ً
انتهــاكا
والتعبيــر واإلعــام فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع 145

تقــم بحمايتهــم فــي االنتهــاكات التــي تحمــل طابــع التهديــد

نســبتهم .%38.4

والتحريــض.

.3.6.6.8.1.7

وجــاء االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك

ً
انتهــاكا نســبتهم .%12.2
بالمرتبــة الثالثــة بواقــع 46
جــدول رقــم ( :)23انتهــاكات صــادرة عــن أشــخاص وجهــات غيــر
حكوميــة

 .3.6.6.8.2.1ويشــير الباحــث إلــى أن انتهــاكات «مجهولي
الهويــة» فــي هــذا البــاب هــي فقــط فــي الــدول التــي
يمكــن لحكوماتهــا مالحقــة الجنــاة وتخضــع لســيادة القانــون،
كمــا تســيطر علــى أراضيهــا التــي وقعــت فيهــا االنتهــاكات.
وســيتناول البــاب التالــي انتهــاكات «مجهولــي الهويــة» فــي

االنتهاكات

التكرار

المنع من التغطية وحجب المعلومات

123

االعتداء الجسدي

 .3.6.6.8.2.2ولوحــظ أن أعلــى معــدالت انتهاكات الجهات

81

المجهولــة جــاءت فــي القرصنــة اإللكترونيــة التــي تكــررت 16

االعتداء اللفظي

49

مــرة ،واالعتــداء الجســدي  10مــرات.

التهديد باإليذاء

22

 .3.6.6.8.2.3ووثــق التقريــر  81انتهـ ً
ـاكا صــدرت عــن جهــات

االعتداء على أدوات العمل

20

مجهولــة التــي حلــت بالمرتبــة الثانيــة ،وبنســبة بلغــت %17.7

اإلصابة بجروح

16

مــن اعتــداءات الجهــات غيــر التنفيذيــة ،وحلــت فــي المرتبــة

الخسائر بالممتلكات واإلضرار باألموال

14

حجز الحرية

12

حذف محتويات الكاميرا

11

المضايقة

10

حجز أدوات العمل

ً
انتهــاكا فــي  9حــاالت ،ومصــر ()11
المعــدالت بواقــع 34

7

ً
انتهــاكا ،الصومــال ( ،)7ليبيــا والســودان ( )5لــكل منهمــا،

التهديد بالقتل

3

موريتانيــا ( ،)4الجزائــر والمغــرب ولبنــان فــي ( )3فــي كل

المعاملة المهينة

3

بلــد منهــا ،وبواقــع انتهاكيــن فــي الســعودية وفلســطين،

االعتداء على مقار العمل

2

مصادرة أدوات العمل

2

القرصنة اإللكترونية

1

االعتداء على الممتلكات الخاصة

1

التحريض

1

المجموع

378

االنتهاكات الجسيمة

الجســيمة الكلــي ،أخطرهــا االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة

103

بالقتــل العمــد إلعالمييــن ومحاولــة االغتيــال إلعالمــي واحــد.

.3.6.6.8.2

مجهولــو الهويــة :وبالنظــر إلــى الجــدول رقــم

()24؛ فــإن الباحــث يعتقــد بــأن إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة
قــد تعرضــوا العتــداءات مــن قبــل جهــات وأشــخاص لــم
تعــرف هويتهــم ،ولــم يصــل إلــى حــد علــم الباحثيــن أن إحــدى
المنظمــات الناشــطة فــي رصــد االنتهــاكات قــد تعرفــت علــى
هويتهــم ،كمــا لــم يصــل إلــى حــد علــم الباحــث أن األجهــزة
األمنيــة فــي الــدول التــي وقعــت فيهــا انتهاكات مــن مجهولي
الهويــة قــد حاولــت التعــرف علــى هويــة هــؤالء المجهوليــن
واإلعــان عنهــم ومالحقتهــم .إضافــة إلــى أن أجهــزة الــدول

مناطــق النــزاع بشــكل منفــرد.

ً
أيضــا علــى مســتوى عــدد الحــاالت فــي  38حالــة
الثانيــة
وبنســبة  %38مــن عــدد الحــاالت.

.3.6.6.8.2.4

ووقعــت اعتــداءات مجهولــي الهويــة

علــى اإلعالمييــن فــي كل مــن العــراق التــي ســجلت أعلــى

وانتهــاك واحــد فقــط فــي األردن وتونــس.
 .3.6.6.8.2.5وبلغــت نســبة اعتــداءات مجهولــي الهويــة
مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر  ،%2وعلــى
مســتوى الحــاالت العــام .%3.6

.3.6.6.8.2.6

وبلغــت نســبة االعتــداءات الجســيمة 23

اعتــداء نســبتها  ،%28.4و %1.8مــن مجمــوع االنتهــاكات

 .3.6.6.8.2.7ومــن الالفــت أن االعتــداء علــى الحــق فــي
الســامة الشــخصية قــد حــل بالمرتبــة األولــى بنســبة %33.3
ً
انتهــاكا ،نســبتهم مــن االنتهــاكات الجســيمة
وبواقــع 27
العــام  ،%2ونســبتهم مــن المجمــوع العــام لالنتهــاك
المذكــور والبالغــة .)%3( 905
 .3.6.6.8.2.8وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي
ً
انتهــاكا
والتعبيــر واإلعــام فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع 26
نســبتهم  ،%32ونســبتهم مــن المجمــوع العــام لالعتــداء
علــى الحــق المذكــور .%1.8

119

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

.3.6.6.8.2.9

وجــاء االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك

.3.6.6.8.3.1

ً
انتهــاكا صــدرت عــن
ووثــق التقريــر 35

ً
انتهــاكا نســبتهم  ،%23.5ويليــه
بالمرتبــة الثالثــة بواقــع 19

تنظيمــات مســلحة ،وحلــت فــي المرتبــة الرابعــة علــى

الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي والحــق فــي معاملــة غيــر

مســتوى عــدد الحــاالت فــي  13حالــة.

تمييزيــة والحــق فــي الحيــاة بواقــع  3انتهــاكات لــكل واحــد منهــا.

.3.6.6.8.3.2

جدول رقم ( :)24اعتداءات مجهولي الهوية

المســلحة علــى اإلعالمييــن فــي كل مــن العــراق التــي

ووقعــت انتهــاكات واعتــداءات التنظيمــات

ســجلت أعلــى المعــدالت بواقــع  17انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي 6

االنتهاكات

التكرار

القرصنة اإللكترونية

16

االعتداء الجسدي

10

المنع من التغطية

8

الخسائر بالممتلكات واإلضرار باألموال

المســلحة مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر ،%1

7

وعلــى مســتوى الحــاالت العــام .%1.2

التهديد باإليذاء

6

االعتداء على أدوات العمل

 .3.6.6.8.3.4وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة  11انتهـ ً
ـاكا

5

وبنســبة بلغــت  %1مــن مجمــوع االنتهاكات الجســيمة الكلي.

اإلصابة بجروح

5

.3.6.6.8.3.5

التهديد بالقتل

5

ً
انتهــاكا ،وحــل
الشــخصية بالمرتبــة األولــى وبواقــع 15

حجز الحرية

3

االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع

االعتداء على مقار العمل

3

 7انتهــاكات ،ثــم الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة  6انتهــاكات،

التحريض

3

المضايقة

2

مصادرة أدوات العمل

 ،2وأخيـ ً
ـرا تعــرض إعالمــي لمحاولــة اغتيــال مــا يشــكل اعتــداء

2

علــى الحــق فــي الحيــاة.

االعتداء على الممتلكات الخاصة

2

القتل العمد

جــدول رقــم ( :)25انتهــاكات التنظيمــات المســلحة لحريــة

2

اإلعــام

حــاالت ،والصومــال ( )6انتهــاكات ،تونــس ( ،)5األردن (،)3
مصــر وليبيــا فــي انتهاكيــن لــكل منهمــا.

.3.6.6.8.3.3

وبلغــت نســبة اعتــداءات التنظيمــات

وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة

ثــم االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام
 ،4ثــم االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي

االعتداء اللفظي

1

محاولة االغتيال

االنتهاكات

التكرار

1

المجموع

التهديد باإليذاء

7

81

االعتداء على مقار العمل

4

االنتهاكات الجسيمة

23

الخسائر بالممتلكات واإلضرار باألموال

3

اإلصابة بجروح

3

التحريض

6

التهديد بالقتل

3

المنع من التغطية

2

االستهداف المتعمد باإلصابة

2

التوثــق مــن قــدرة أي مــن الدولتيــن علــى فــرض الســيطرة

االختطاف واالختفاء القسري

2

والقانــون فــي المناطــق التــي تتواجــد فيهــا هــذه التنظيمــات،

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

1

المضايقة

1

محاولة االغتيال

1

المجموع
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.3.6.6.8.3

تنظيمــات مســلحة خارجــة علــى القانــون:

وباعتقــاد الباحــث فــإن إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة قــد
تعرضــوا العتــداءات مــن تنظيمــات مســلحة وصفــت باإلرهــاب
وخارجــة عــن القانــون ،ويســتثني الباحــث التنظيمــات المســلحة
فــي مناطــق النــزاع فــي كل مــن اليمــن وســوريا لصعوبــة

بينمــا تواجــدت فــي مناطــق تحــت ســيطرة النظــام فــي العــراق
وتونــس ومصــر وليبيــا والصومــال ،كمــا وثــق التقريــر حالــة
تحريــض تعــرض لهــا إعالميــون فــي األردن مــن قبــل تنظيــم
«داعــش».

120

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

 .3.7الفصل السادس :الجهات غير النظامية
المنتهكة لحرية اإلعالم في مناطق النزاع
 .3.7.1مقدمة
 .3.7.1.1يبحــث الفصــل الســادس مــن البــاب الثانــي فــي
االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا اإلعالميــون فــي الــدول التــي
تشــهد نزاعــات سياســية وعســكرية داخليــة.

.3.7.1.2

وال يتنــاول الباحــث فــي هــذا الفصــل انتهــاكات

الجيــوش النظاميــة واألجهــزة األمنيــة الرســمية فــي مناطــق
النزاعــات ،بــل يتنــاول فقــط اعتــداءات التنظيمــات والجهــات غيــر
النظاميــة فــي تلــك المناطــق علــى اإلعالمييــن ومؤسســات
اإلعــام ،وذلــك بهــدف تحديــد مســؤولياتها عــن الجرائــم
واالعتــداءات التــي قامــت بهــا ،فيمــا تنــاول الباحــث انتهــاكات
األجهــزة النظاميــة فــي الفصــل الثانــي مــن البــاب الثالــث ،كمــا
يتناولهــا فــي البــاب الرابــع المخصــص للــدول المرصــودة.

.3.7.1.3

ً
انتهــاكا وقعــت علــى
ووثــق هــذا الفصــل 528

اإلعالمييــن فــي دول عاشــت ظــروف نزاعــات مســلحة العــام
 2015وهــي العــراق ،ســوريا ،اليمــن ،ليبيــا والصومــال ،إضافة
إلــى اعتــداءات إرهابيــة وقعــت فــي الصومــال .كمــا امتــدت يــد
تنظيمــات مســلحة و»تنظيــم داعــش» إلــى دول عربيــة أخــرى
مــن خــال القرصنــة اإللكترونيــة لمواقــع إعالميــة وممارســة
التحريــض والتهديــد باإليــذاء والقتــل.

.3.7.1.4

ويشــير الباحــث إلــى أن القانــون الدولــي بشــكل

عــام يتعامــل مــع االنتهــاكات الواقعــة علــى حقــوق اإلنســان
وحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام بقوانيــن ومعاهــدات خاصــة،
وقــد شــكَّلت اتفاقيــة جنيــف األولــى ( )1864حجــر الزاويــة
للقانــون الدولــي اإلنســاني ،واقتصــرت علــى تنــاول النزاعــات

 .3.7.1.6والقانــون الدولــي اإلنســاني لــه جانــب آخــر عرفي
ـق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر-
غيــر مكتــوب ،وهــو  -وفـ َ
يتألــف مــن قواعــد مســتمدة مــن «ممارســات عامــة مقبولــة
كقانــون» .وتنبــع أهميتــه فــي النزاعــات المســلحة الحاليــة
مــن أنــه يســد الثغــرات التــي خلفهــا قانــون المعاهــدات فــي
النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة ،ومــن ثــم يعــزز
حمايــة الضحايــا.
 .3.7.1.7ويحــاول الفصــل الســابع االطــاع علــى الحقــوق
اإلنســانية التــي قامــت الجهــات المنتهكــة بارتكابهــا بحــق
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام ،إلــى جانــب االطــاع علــى
واقــع جســامة تلــك االنتهــاكات.
 .3.7.1.8ومــن أبــرز مــا يتناولــه الفصــل انتهــاكات تنظيــم
«داعــش» اإلرهابــي ،إلــى جانــب االنتهــاكات الصــادرة عــن
تنظيمــات معارضــة مســلحة كـ»جماعــة الحوثــي» فــي اليمن،
إضافــة إلــى موقــع االنتهــاكات الصــادرة عــن تنظيمــات
مســلحة.
ً
أيضــا اإلصابــات التــي تعــرض
 .3.7.1.9ويتنــاول الفصــل
لهــا إعالميــون أثنــاء تغطيتهــم المواجهــات العســكرية فــي
مناطــق النــزاع ولــم تعــرف مصادرهــا ،إلــى جانــب مخالفــات
األحــزاب السياســية التــي تمثلــت غالبيتهــا بانتهــاكات الحــزب
الديمقراطــي الكردســتاني ،إضافــة إلــى انتهــاكات التحالــف
العســكري العربــي فــي اليمــن.
 .3.7.1.10ويأخــذ الباحــث فــي عيــن االعتبــار؛ حــق األفــراد
والمؤسســات فــي رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد مرتكبــي
االنتهــاكات الخطيــرة والجســيمة ،ســواء أكان مرتكبوهــا
حكومــات أو تنظيمــات.

المســلحة بيــن الــدول أو التحالفــات المشــكلة مــن دول،

.3.7.1.11

بالمقابــل أغفلــت مــا عــدا ذلــك مــن الصراعــات.

بشــكل عــام قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة باعتمــاد

 .3.7.1.5ويســتند القانــون الدولــي اإلنســاني إلــى مجموعــة

يــوم  2تشــرين الثانــي /نوفمبــر بوصفــه «اليــوم الدولــي

مــن االتفاقيــات والنصــوص المكتوبــة والعرفيــة ،ومنها:
 .3.7.1.5.1اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المعنيــة بحمايــة الســكان
المدنييــن وقــت الحــرب.

.3.7.1.5.2

بروتوكــول جنيــف األول المكمــل التفاقيــات

جنيــف األربــع ،والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة
المبــرم عــام .1977
 .3.7.1.5.3القانون األساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
 .3.7.1.5.4د -اتفاقية الهاي المتعلقة باحترام قوانين
وأعراف الحرب البرية لعام .1907

ومــن الوثائــق الهامــة التــي اعتمدهــا التقريــر

إلنهــاء اإلفــات مــن العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد
الصحفييــن» .وقــد حـ ّ
ـث القــرار الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ
تدابيــر محــددة لمكافحــة ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب
ً
حاليــا.
المتفشــية
 .3.7.1.12ويديــن هــذا القــرار جميــع االعتــداءات وأعمــال
العنــف المرتكبــة ضــد الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل
اإلعــام .ويحــث الــدول األعضــاء علــى بــذل قصــارى جهودهــا
لمنــع أعمــال العنــف ضــد الصحفييــن والعامليــن في وســائل
اإلعــام ،وكفالــة المســاءلة ،وتقديــم مرتكبــي الجرائــم ضــد
الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل اإلعــام إلــى العدالــة،
وضمــان وصــول الضحايــا إلــى ســبل االنتصــاف المناســبة.
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كمــا يهيــب بالــدول أن تشـ ّـجع بيئــة آمنــة ومؤاتيــة للصحفيين لكي

تدخــل ال موجــب لــه.
يقومــوا بعملهــم باســتقاللية ومــن دون ّ

.3.7.1.13

ويشــمل القــرار إضافــة إلــى الصحفييــن الذيــن

يتعرضــون يوميــا العتــداءات غيــر مميتــة أو جســيمة ،الصحفييــن
ّ

الذيــن يتعرضــون للتعذيــب ،وحــاالت االختفــاء القســري،
والتحــرش فــي أوقــات
واالعتقــاالت االعتباطيــة ،والترهيــب
ّ

النــزاع والســلم علــى حــد ســواء.

 .3.7.1.14ووفقـ ًـا للمــادة  2مــن النظــام األساســي للمحكمــة
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة ،تملــك «المحكمــة
الدوليــة ســلطة مقاضــاة األشــخاص الذيــن يرتكبــون ،أو يأمــرون
بارتــكاب ،انتهــاكات جســمية التفاقيــات جنيــف المؤرخــة فــي 12
أغســطس /آب  ،1949أي األفعــال التاليــة ضــد األشــخاص أو
الممتلــكات التــي تتمتــع بالحمايــة بموجــب أحــكام اتفاقيــة جنيــف
ذات الصلــة ( :أ ) القتــل العمــد؛ (ب) التعذيــب أو المعاملــة غيــر
اإلنســانية ،بمــا فــي ذلــك التجــارب البيولوجيــة؛ (ج) التســبب

تهــدد الســام واألمــن وتقــوض التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة للمجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وشــددت الجمعيــة العامــة ومؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة
األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة
وبروتوكوالتهــا علــى األثــر الســلبي للجريمــة المنظمــة عبــر
الوطنيــة علــى حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون.
 .3.7.1.16وباالطــاع علــى النتائــج وترتيــب الجهــات فــي
مناطــق النــزاع مــن حيــث عــدد االنتهــاكات الكميــة ،يلفــت
التقريــر النظــر إلــى أبــرز االتجاهــات ،حيــث تســيدت انتهاكات
«جماعــة الحوثــي» قائمــة المنتهكيــن فــي عــدد االنتهــاكات
«كمـ ًـا» ،وتســيد «تنظيــم داعــش» قائمــة الجرائم الجســيمة
ً
«نوعــا» والمتمثلــة بالقتــل
الواقعــة علــى اإلعالمييــن
المتعمــد بعــد خطــف الضحايــا مــن اإلعالمييــن وعرضهــم
فــي محاكمــات ميدانيــة خــارج إطــار القانــون.
 .3.7.1.17ويعتقــد الباحــث أن الصحفييــن واإلعالمييــن

ً
عمــدا فــي التعريــض آلالم شــديدة أو إصابــة خطيــرة للجســم

ومؤسســات اإلعــام قــد تعرضــت النتهــاكات مــن  7جهــات

أو الصحــة؛ (د) تدميــر ومصــادرة الممتلــكات علــى نطــاق واســع،

منتهكــة علــى وجــه التفصيــل فــي المناطــق التــي تشــهد

دون مبــرر تقتضيــه الضــرورات العســكرية ،والقيــام بذلــك علــى

نزاعــات سياســية وعســكرية وحــروب أهليــة؛ كالتالــي:

نحــو غيــر مشــروع وعــن اســتهتار؛ (هـــ) إكــراه أســير حرب أو شــخص

« .3.7.1.17.1جماعة الحوثي» في اليمن؛

مدنــي علــى الخدمــة فــي قــوات دولــة معاديــة؛ (و) تعمــد حرمــان
أســير حــرب أو شــخص مدنــي مــن الحــق فــي محاكمــة عادلــة
وعاديــة؛ (ز) نفــي أو نقــل شــخص مدنــي علــى نحــو غيــر مشــروع
أو حبســه دون مبــرر قانونــي؛ (ح) أخــذ المدنييــن كرهائــن.
 .3.7.1.15إن جملــة مــن االعتــداءات التــي طالــت اإلعالمييــن
فــي مناطــق النــزاع العــام  2015كان مصدرهــا اإلرهــاب الــذي
يحــد مــن حريــة
يجلــب العنــف وعــدم االســتقرار ،ويمكــن أن ُ

التنقــل ،ويــؤدي إلــى تدهــور نوعيــة الحيــاة ويهــدد الحقــوق
األساســية للنــاس ،بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة واألمــن.
ويمثــل اإلرهــاب تهديــدا لألمــن واالســتقرار ويمكــن أن يقــوض

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بحســب وثائــق األمــم المتحــدة
فــي «ســيادة القانــون والســام واألمــن» .وقــد ُوضعــت ثمانيــة

عشــر صــكا عالميــا ( 14اتفاقيــة و 4بروتوكــوالت) لمكافحــة
اإلرهــاب الدولــي ،بمــا فــي ذلــك قــرارات مجلــس األمــن ذات
الصلــة ،فــي إطــار األمــم المتحــدة المتعلــق بأنشــطة إرهابيــة
محــددة .ويشــدد المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب
علــى أن اتخــاذ تدابيــر لمكافحــة اإلرهــاب تمتثــل لحقــوق اإلنســان
يســاعد علــى منــع تجنيــد األفــراد الرتــكاب أعمــال إرهابيــة وأن
انتهــاكات حقــوق اإلنســان غالبــا مــا تســاهم فــي المظالــم التــي
تجعــل النــاس يخطئــون االختيــار ويلجــأون إلى اإلرهــاب .وبالمثل،
فــإن الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة فــي مجــاالت متنوعــة
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 .3.7.1.17.2مجهولو الهوية؛
 .3.7.1.17.3تنظيم «داعش»؛
 .3.7.1.17.4تنظيمات مسلحة؛
 .3.7.1.17.5مجهولة المصدر؛
 .3.7.1.17.6أحزاب سياسية؛
 .3.7.1.17.7تحالفات عسكرية؛
 .3.7.1.18وســيتناول هــذا الفصــل كل جهــة مــن هــذه
الجهــات علــى حــدة بعــد عــرض عــام لمجمــوع اعتداءاتهــا
بالشــكل التالــي:

.3.7.1.18.1

االنتهــاكات :أنواعهــا وعددهــا ونســبها

المئويــة وأماكــن وقوعهــا؛

.3.7.1.18.2

االنتهــاكات الجســيمة :أنواعهــا وعددهــا

ونســبها المئويــة وأماكــن وقوعهــا؛

.3.7.1.18.3

الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا

(مخالفــة قانــون حقــوق اإلنســان) :أنواعهــا وعددهــا
ونســبها

المئويــة؛

أوال :الجهات المنتهكة في مناطق النزاع (عرض
ً .3.7.2
عام)

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

.3.7.2.1

بالنظــر إلــى الجــدول رقــم ()26؛ يمكــن ترتيــب

نســبتهم  %9.5مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي مناطــق النــزاع،

الجهــات المنتهكــة التــي صنفهــا معــدو التقريــر فــي مناطــق

ووقعــت فــي  43حالــة نســبتهم  %18.3مــن حــاالت هــذا

النزاعــات حســب عــدد االنتهــاكات الكميــة التــي قامــت بهــا،

الفصــل ،و %4مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي للتقريــر .وحلــت

ومــن األعلــى فاألدنــى ،كاآلتــي:

فــي المرتبــة الخامســة.

.3.7.2.1.1

«جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن؛ حلــت فــي

المرتبــة األولــى علــى مســتوى الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق

.3.7.2.1.6

ً
أحزابــا
أحــزاب سياســية؛ ووجــد الباحــث أن

سياســية كرديــة فــي ســوريا تتحمــل المســؤولية فــي 6

النــزاع بواقــع  248انتهـ ً
ـاكا ،وبنســبة  %47مــن مجمــوع اعتداءات

انتهــاكات وثقهــا التقريــر وبنســبة  %1مــن مجمــوع انتهــاكات

الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق النــزاع ،كمــا حلــت فــي المرتبــة

هــذا الفصــل ،ووقعــت فــي  4حــاالت ،وتســاوت حاالتهــا

الثالثــة فــي عــدد االنتهــاكات اإلجمالــي التــي وثقهــا التقريــر

فــي الرتبــة مــع التحالــف العربــي فــي اليمــن الــذي ســجل 6

وبنســبة  ،%6كذلــك حلــت فــي المرتبــة الثالثــة علــى مســتوى

انتهــاكات فــي  3حــاالت.

عــدد الحــاالت الكلــي إذ ســجل التقريــر انتهــاكات للجماعــة فــي

الجــدول ( :)26انتهــاكات الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق النــزاع

 94حالــة نســبتهم  %9مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي ،وفــي
المرتبــة األولــى علــى مســتوى الحــاالت فــي هــذا الفصــل

حســب عــدد االنتهــاكات والحاالت
الجهات المنتهكة

عدد
االنتهاكات

%

عدد
الحاالت

%

 .3.7.2.1.2تنظيــم «داعــش»؛ وقــد وثــق التقريــر  91انتهـ ً
ـاكا

جماعة الحوثي

248

47

94

40

ارتكبهــا التنظيــم بنســبة  %17.2مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي

تنظيم داعش

91

17.2

42

18

مناطــق النــزاع وقــد حــل فــي المرتبــة الثانيــة ،وقــد ســجل

تنظيمات مسلحة

64

12

26

11

مجهولو الهوية

63

12

23

9.8

مجهولة المصدر

50

9.5

43

18.3

أحزاب سياسية

6

1

4

1.7

تحالفات عسكرية

6

1

3

1.3

المجموع

528

%100

235

%100

بنســبة .%40

التنظيــم مــا نســبته  %2.3مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي،
وبلغــت عــدد الحــاالت التــي تضمنــت االعتــداءات التي مارســها
التنظيــم  42حالــة وبنســبة  %18مــن مجمــوع الحــاالت فــي
مناطــق النــزاع ،و %3.4مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي التــي
وثقهــا التقريــر.
 .3.7.2.1.3تنظيمــات مســلحة؛ حلــت فــي المرتبــة الثالثــة

ً
انتهــاكا نســبتهم  %12مــن مجمــوع
حيــث ســجل التقريــر 64
االنتهــاكات فــي مناطــق النــزاع المســلح ،وفــي المرتبــة الرابعــة
مــن حيــث عــدد الحــاالت بنســبة  %11فــي  26حالــة ،وبنســبة

ً
ثانيــا :اعتــداءات الجهــات المنتهكــة غيــر النظاميــة
.3.7.3

فــي مناطــق النــزاع

 %1.7مــن مجمــوع االنتهــاكات العــام للتقريــر ،وقــد تبيــن أن

.3.7.3.1

تنظيمــات مســلحة متعــددة ارتكبــت اعتــداءات علــى إعالمييــن

متعــددة قامــت علــى ارتكابهــا وبنســبة بلغــت  %13مــن

ولــم يتمكــن الراصــدون مــن التوصــل إلــى تحديــد أســمائها،

لقــد وثــق التقريــر  528انتهــاكا تبيــن أن جهــات

ً
انتهــاكا ،ووقعــت
مجمــوع االنتهــاكات الكلــي البالــغ 4034

إال أن غالبيتهــا صــدر عــن تنظيــم القاعــدة وتنظيمــات مســلحة

هــذه االنتهــاكات فــي  235حالــة موثقــة وبنســبة  %22.2مــن

تنتمــي فــي والئهــا للقاعــدة.

مجمــوع الحــاالت الكلــي البالغــة  1060حالــة.

 .3.7.2.1.4مجهولــو الهويــة؛ وحلــت اعتــداءات «مجهولــي

.3.7.3.2

الهويــة» فــي مناطــق النــزاع بالمرتبــة الرابعــة مــن خــال 63

اليمــن والعــراق وســوريا وليبيــا والصومــال ،كمــا امتــدت

ً
انتهــاكا بلغــت نســبتهم مــن جهــات االعتــداء  ،%12حيــث لــم

يدهــا إلــى األردن والســعودية واإلمــارات ولبنــان.

يتمكــن الراصــدون مــن معرفــة هويــة الجنــاة فــي  23حالــة

.3.7.3.3

نســبتهم  .%9.8وبلغــت نســبة االعتــداء مــن المجمــوع العــام
العتــداءات مجهولــي الهويــة فــي عمــوم الــدول المرصــودة
والبالغــة .)%22.5( 102

.3.7.2.1.5

مجهولــة المصــدر؛ لــم يتمكــن الباحثــون فــي

وســجل التقريــر انتهــاكات هــذه الجهــات فــي

وبلغــت أشــكال االعتــداءات التــي مارســتها

الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق النــزاع فــي عمــوم الــدول
ً
نوعــا مــن أشــكال االعتــداءات
التــي وقعــت بهــا 34
واالنتهــاكات مــن أصــل  47نوعـ ًـا؛ مــا تشــكل نســبتها %72.3
مــن أشــكال االنتهــاكات.

«ســند» مــن تحديــد مصــدر االعتــداءات فــي  50انتهـ ً
ـاكا تبلــغ
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الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

 .3.7.3.4وتشــترك «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن و»تنظيــم

 .3.7.3.5.4المنــع مــن التغطيــة؛ وتكــرر منــع اإلعالمييــن

داعــش» فــي نمــط انتهاكــي اختطــاف الصحفييــن وإخفائهــم

والمؤسســات اإلعالميــة مــن تغطيــة األحــداث فــي

ً
قســرا إلــى جانــب التحريــض عليهــم .فيمــا بــرزت خطــورة

مناطــق النــزاع مــن جهــات غيــر نظاميــة  40مــرة ،وشــكلت

ً
عمــدا فــي العــراق
«داعــش» وإرهابــه بقتــل الصحفييــن

نســبتهم .%7.6

وســوريا وليبيــا.

.3.7.3.5.5

 .3.7.3.5وأمــا االنتهــاكات التــي يعتقــد الباحــث أن الجهــات

علــم الراصديــن فــي شــبكة «ســند» حياتهــم فــي مناطــق

المنتهكــة غيــر النظاميــة فــي مناطــق النــزاع قامــت بارتكابهــا؛

النــزاع مــن جهــات مختلفــة ،وراحــوا ضحايــا االســتهداف

فهــي كالتالــي:

وشــظايا القنابــل أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات

.3.7.3.5.1

االختطــاف واالختفــاء القســري؛ مــن أبــرز مــا

يلفــت االنتبــاه إلــى خطــورة مــا قــد يتعــرض لــه اإلعالميــون
فــي مناطــق النــزاع ،وخاصــة اإلعالميــون الحربيــون هــو
تعرضهــم لالختطــاف واإلخفــاء القســري مــن قبــل الجهــات
المنتهكــة غيــر النظاميــة ،وقــد مــارس كل مــن «جماعــة
الحوثــي» و»تنظيــم داعــش» اختطــاف اإلعالمييــن بشــكل
واســع وممنهــج ومنظــم ،إضافــة إلــى تنظيمــات مســلحة
أخــرى ،وقــد وثــق التقريــر اختطــاف  77صحفيـ ًـا غالبيتهــم فــي
اليمــن ،وشــكلت نســبتهم مــن مجمــوع اعتــداءات الجهــات
المنتهكــة غيــر النظاميــة فــي مناطــق النــزاع  ،%14.6كمــا
شــكلت نســبتهم مــن مجمــوع حــاالت خطــف الصحفييــن التــي
وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%90.6( 85فيمــا شــكلت نســبتها مــن
مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة الكلــي  ،%6وتســيدت اعتــداءات
االختطــاف قائمــة الجهــات المذكــورة بالمرتبــة األولــى.
ً
إعالميــا لإلصابــة
 .3.7.3.5.2اإلصابــة بجــروح؛ وتعــرض 60
بجــروح فــي مناطــق النــزاع مــن جهــات مختلفــة غيــر نظاميــة،
وحــل هــذا النــوع مــن االعتــداءات فــي المرتبــة الثانيــة مــا يشــير
إلــى مــدى المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي
تغطيــة النزاعــات المســلحة ،وبلغــت نســبته  ،%11.4كمــا بلغــت
نســبته مــن مجمــوع اإلصابــات بجــروح الكلــي التــي وثقهــا
التقريــر والبالغــة  ،)%20.5( 292ومــن مجمــوع االنتهــاكات
الجســيمة .%4.7
 .3.7.3.5.3اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات؛ لقــد
ً
وإعالميا
تعــرض  45مبنــى ومقــر عمــل و 45مؤسســة إعالميــة

إلــى خســائر ماديــة نتيجــة التكــرر المتعمــد والمنظم باســتهداف
الجهــات المنتهكــة غيــر النظاميــة فــي مناطــق النــزاع لوســائل
العمــل اإلعالمــي وأدواتــه ،وبلغــت نســبة هــذا النــوع مــن
االعتــداءات التــي قــد يصاحبهــا إصابــة إعالمييــن بجــروح وفــي
بعــض األحيــان فقــدان الحيــاة  ،%8.5ونســبتها مــن مجمــوع
هــذا النــوع مــن االعتــداءات التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة 193
( ،)%23.3علمـ ًـا أن العديــد مــن حــاالت اســتهداف مقــار العمــل
اإلعالمــي كان باالعتــداء عليهــا بالقنابــل ،وبــرز فــي اليمــن
بشــكل الفــت ،وحــل بالمرتبــة الثالثــة.

124

ً
إعالميــا علــى حــد
القتــل العمــد؛ فقــد 37

والمواجهــات المســلحة ،وبلغــت نســبتهم  ،%7حيــث قتــل
«داعــش»  34إعالميـ ًـا بشــكل متعمــد فــي العــراق وســوريا
وليبيــا ،وأقدمــت «تنظيمــات مســلحة» علــى قتــل إعالمــي
فــي ســوريا ،وفقــدت إعالميــة فــي الصومــال ،وإعالمــي
فــي ليبيــا حياتهمــا باالغتيــال المنظــم مــن «مجهولــي
الهويــة» .وبلغــت نســبتهم مــن مجمــوع قتــل الصحفييــن
عمـ ً
ـدا التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%95( 39كمــا بلغــت
نســبتهم مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة الكلــي  ،%3مــا
يعنــي أن الغالبيــة العظمــى مــن الصحفييــن الذيــن فقــدوا
حياتهــم بالقتــل العمــد كانــت فــي مناطــق النــزاع المســلح.
كمــا أنــه مــن الجديــر القــول بــأن وقــوع جرائــم القتــل العمــد
فــي المرتبــة الرابعــة مؤشــر علــى ضعــف وســائل حمايــة
اإلعالمييــن وســامتهم وهــو أمــر مــدار بحــث ودراســة
منــذ ســنوات خاصــة مــع اشــتعال األزمــات المســلحة فــي
الــدول العربيــة المذكــورة وأبرزهــا ســوريا والعــراق وليبيــا.

.3.7.3.5.6

ً
إعالميــا
التهديــد باإليــذاء؛ وتعــرض 35

للتهديــد باإليــذاء ،بلغــت نســبتهم  ،%6.6ونســبتهم مــن
المجمــوع الكلــي للتهديــد باإليــذاء والبالغــة ،)%22.2( 158
ً
إعالميــا
فقــد هــددت «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن 14
علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،وهــدد تنظيــم «داعــش»
 7إعالمييــن ،كمــا قامــت تنظيمــات مســلحة بتهديــد 11
ً
إعالميــا ،فيمــا هــدد «مجهولــو الهويــة»  3إعالمييــن
باإليــذاء.
 .3.7.3.5.7االعتــداء علــى مقــار العمــل؛ وتكــرر االعتــداء
علــى مقــار العمــل اإلعالمــي فــي مناطــق النــزاع 34
مــرة ،وبلغــت نســبة تلــك االعتــداءات  ،%6.4ونســبتها
مــن المجمــوع الكلــي لهــذا النــوع مــن االعتــداءات والبالغــة
 ،)%69.4( 49وبلــغ أعالهــا فــي اليمــن مــن قبــل «جماعــة
الحوثــي» فــي  20اعتــداء ،وقامــت «تنظيمــات مســلحة»
باالعتــداء علــى مقــار  11مؤسســة إعالميــة ،و»مجهولــو
الهويــة» علــى  3مقــرات.

.3.7.3.5.8

ً
إعالميــا
االعتــداء الجســدي؛ وتعــرض 25

لالعتــداء الجســدي بلغــت نســبتهم  ،%4.7حيــث تعــرض

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

ً
إعالميــا فــي اليمــن العتــداءات جســدية مــن قبــل
17

وبلغــت نســبتهم  ،%2.3ونســبتهم مــن المجمــوع الكلــي

«جماعــة الحوثــي» ،فيمــا تعــرض  7إعالمييــن العتــداءات مــن

للقتــل غيــر العمــد أثنــاء التغطيــة والبالغــة  )%86.7( 15وهــو

«مجهولــي الهويــة» ،وإعالمــي آخــر فــي ســوريا مــن قبــل

داللــة علــى أن اإلعالمييــن وخاصــة الحربييــن يفقــدون

«أحــزاب سياســية».

حياتهــم أثنــاء تغطيــة األحــداث فــي مناطــق النــزاع ،حيــث

 .3.7.3.5.9مصــادرة أدوات العمــل؛ وتكــررت مصادرة أدوات

فقــد إعالميــان حياتهمــا أثنــاء قيامهمــا بتغطيــة األحــداث

العمــل  21مــرة وبنســبة بلغــت  %4مــن اعتــداءات الجهــات
المنتهكــة غيــر النظاميــة فــي مناطــق النــزاع ،وبلــغ أعالهــا
فــي اليمــن مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» فــي  14مــرة ،ومــرة
واحــدة مــن قبــل «تنظيــم داعــش» ،و 4مــرات مــن «تنظيمــات
مســلحة» ،ومرتيــن مــن «مجهولــي الهويــة».
 .3.7.3.5.10حجــب المواقــع اإللكترونيــة ،أقدمــت «جماعــة

ً
ً
إعالميــا عــن
موقعــا
الحوثــي» فــي اليمــن علــى حجــب 19
الجمهــور داخــل اليمــن بنســبة  ،%3.6وهــي الجهــة الوحيــدة
التــي أقدمــت علــى حجــب المواقــع اإلعالميــة بشــكل واســع
وممنهــج .وبلغــت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لحجــب
المواقــع اإللكترونيــة التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  31موقعـ ًـا

فــي اليمــن ،فيمــا فقــد  10إعالمييــن حياتهــم أثنــاء تغطيــة
االشــتباكات المســلحة ،منهــم  3إعالمييــن فــي العــراق ،و7
إعالمييــن فــي ســوريا ،وقيــدت حاالتهــم تحــت بنــد «مجهولــة
المصــدر» حيــث لــم يتمكــن الراصــدون مــن تحديــد مصــدر
اإلصابــات التــي أودت بحياتهــم.
 .3.7.3.5.14حجــز الحريــة ،وتعــرض  12إعالميـ ًـا لحجــز الحريــة
وبنســبة  ،%2.3وبنســبة  %5مــن المجمــوع الكلــي النتهــاكات
حجــز الحريــة التــي وثقهــا التقريــر والتــي تكــررت  234مــرة،
فقــد حجــزت «جماعــة الحوثــي» حريــة  6إعالمييــن يمنييــن،
وحجــز «مجهولــو الهويــة» حريــة  3إعالمييــن فــي العــراق،
فيمــا حجــزت أحــزاب كرديــة فــي ســوريا حريــة  3إعالمييــن.

 %61.3مــا يعنــي أن «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن كانــت أبــرز
الجهــات التــي مارســت انتهــاك حجــب المواقــع بشــكل ملحــوظ.

ً
موقعــا
 .3.7.3.5.15القرصنــة اإللكترونيــة؛ وتعــرض 11

ً
إعالميــا العتــداءات بالقرصنــة اإللكترونيــة خاصــة مــن قبــل

ً
إعالميــا للتحريــض
التحريــض؛ وتعــرض 17

«تنظيــم داعــش» الــذي أقــدم علــى قرصنــة موقعيــن

.3.7.3.5.11

بلغــت نســبتهم  %3.2مــن مجمــوع اعتــداءات الجهــات المنتهكــة
غيــر النظاميــة فــي مناطــق النــزاع ،وبلغــت نســبتها بالمقارنــة
مــع المجمــوع العــام النتهــاكات التحريــض التــي وثقهــا التقريــر
والبالغــة  ،)%77.3( 22وهــو مؤشــر علــى أن غالبيــة عمليــات
التحريــض التــي تعــرض لهــا اإلعالميــون فــي العالــم العربــي

إعالمييــن فــي اإلمــارات ،وموقعيــن آخريــن فــي الســعودية
وموقــع إعالمــي آخــر فــي لبنــان ،وأقدمــت «جماعــة
الحوثــي» علــى قرصنــة  3مواقــع إعالميــة ،فيمــا تعرضــت
مواقــع أخــرى للقرصنــة مــن «مجهولــي الهويــة» بواقــع
موقــع واحــد فــي كل مــن ليبيــا وســوريا واليمــن.

قــد صــدرت عــن جهــات خارجــة عــن القانــون وتنظيمــات مســلحة

.3.7.3.5.16

وإرهابيــة كتنظيــم «داعــش» الــذي مــارس التحريــض علــى 8

االعتــداءات علــى أدوات عمــل الصحفييــن فــي مناطــق النــزاع

إعالمييــن ليــس فقــط فــي مناطــق النــزاع بــل حــرض علــى

 9مــرات ،منهــا  4اعتــداءات فــي اليمــن مــن قبــل «جماعــة

 3إعالمييــن فــي األردن .كمــا مارســت «جماعــة الحوثــي»

الحوثــي» ،فيمــا مــارس «مجهولــو الهويــة» االعتــداء علــى

التحريــض علــى  4إعالمييــن داخــل اليمــن ،فيمــا مارســت

أدوات العمــل اإلعالمــي مــرة واحــدة فــي كل مــن ليبيــا

«تنظيمــات مســلحة» التحريــض علــى  3إعالمييــن ،فيمــا

وســوريا ،و 3مــرات فــي العــراق.

مــارس «مجهولــو الهويــة» التحريــض علــى إعالمييــن اثنيــن
فــي العــراق.

.3.7.3.5.12

.3.7.3.5.17

االعتــداء علــى أدوات العمــل ،تكــررت

االســتهداف

المتعمــد

باإلصابــة؛

واســتهدفت «جماعــة الحوثــي» إصابــة إعالمييــن اثنيــن

االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة،

فــي اليمــن مــن خــال قناصتهــا ،فيمــا اســتهدف قناصــة

واعتــدت «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن علــى منــازل 15

«داعــش»  5إعالمييــن فــي العــراق وســوريا ،بينمــا

إعالميـ ًـا يمنيـ ًـا بلغــت نســبتهم  ،%2.8وبلغــت نســبتهم مقارنــة
بالمجمــوع العــام لالعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة
والبالغــة  35اعتــداء  .%42.8ولــم يصــل إلــى حــد علــم الراصديــن
فــي «ســند» أن جهــات أخــرى غيــر نظاميــة قــد اعتــدت علــى
منــازل إعالمييــن غيــر «جماعــة الحوثــي».

اســتهدف قناصــة «تنظيمــات مســلحة» إعالمييــن اثنيــن.

.3.7.3.5.18

التهديــد بالقتــل؛ وتعــرض  7إعالمييــن

لتهديــدات جديــة وموثقــة بالقتــل ،بلغــت نســبتهم مــن
المجمــوع العــام الحــاالت التهديــدات بالقتــل التــي وثقهــا
التقريــر والتــي تكــررت  16مــرة  ،%43.7وقــد صــدرت 4

 .3.7.3.5.13القتــل غيــر العمــد ،وفقــد  12إعالميـ ًـا حياتهــم

تهديــدات بالقتــل مــن «تنظيمــات مســلحة» ،و 3تهديــدات

أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات والمواجهــات المســلحة

صــدرت عــن «مجهولــي الهويــة» فــي العــراق.
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.3.7.3.5.19

حجــز أدوات العمــل؛ وأقدمــت «جماعــة

الحوثــي» فــي اليمــن علــى حجــز أدوات عمــل  6إعالمييــن
بهــدف منعهــم مــن التغطيــة اإلعالميــة.
 .3.7.3.5.20المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي؛ وتكــرر
منــع  5قنــوات فضائيــة مــن بــث برامــج إعالميــة ،أربعــة منهــا
مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن ،فيمــا أقــدم تنظيــم
مســلح علــى منــع بــث محطــة راديويــة فــي الصومــال.

.3.7.3.5.21

إيــذاء ذوي القربــى؛ وتعــرض أقربــاء وذوي

 5إعالمييــن لإليــذاء كوســيلة لتهديــد ومضايقــة اإلعالمييــن
علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،ثالثــة منهــم فــي اليمــن مــن
قبــل «جماعــة الحوثــي» مــن خــال اختطــاف  3أقربــاء لثــاث
إعالمييــن ،فيمــا أقــدم تنظيــم «داعــش» علــى إيــذاء أحــد
أقربــاء اإلعالمييــن عنــد محاولتــه اختطافــه فــي العــراق .فيمــا
أقــدم «مجهولــو الهويــة» علــى إيــذاء قرابــة أحــد اإلعالمييــن

.3.7.3.5.27

حــذف محتويــات الكاميــرا؛ وأقدمــت

«جماعــة الحوثــي» علــى حــذف محتويــات كاميــرا أحــد
المصوريــن الصحفييــن ومنعتــه مــن التغطيــة ،بينمــا
ً
أيضــا علــى حــذف
أقــدم «مجهولــو الهويــة» فــي اليمــن
محتويــات مصــور صحفــي آخــر.

.3.7.3.5.28

المضايقــة؛ وتعــرض إعالميــان اثنــان

للمضايقــة مــن «مجهولــي الهويــة» فــي العــراق أثنــاء
محاولتهمــا تغطيــة المواجهــات المســلحة فــي إحــدى
مناطــق االشــتباك مــع «تنظيــم داعــش».
 .3.7.3.5.29وأخيـ ً
ـرا؛ منعــت «جماعــة الحوثــي» صحيفــة
يوميــة مــن النشــر والتوزيــع وقامــت فــي وقــت آخــر
ً
إعالميــا مــن التنقــل
بمصادرتهــا بعــد الطبــع ،ومنعــت
والســفر ،كمــا منعــت إعالميـ ًـا آخــر مــن العمــل اإلعالمــي
فــي اليمــن ،واعتــدت علــى صحفــي لفظيـ ًـا ،فيمــا تعــرض

فــي اليمــن علــى خلفيــة العمــل اإلعالمــي.

بــث التلفزيــون الســوري للتشــويش مــن جهــة مجهولــة.

 .3.7.3.5.22االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة؛ أقدمــت

جــدول رقــم ( :)27اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق

«جماعــة الحوثــي» علــى االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة

النزاع

إلعالمييــن اثنيــن علــى خلفيــة عملهمــا اإلعالمــي ،كمــا اعتــدى

االنتهاكات

التكرار

%

االختطاف واالختفاء القسري

77

14.6

اإلصابة بجروح

60

11.4

اإلضرار باألموال والخسائر
بالممتلكات

45

8.5

المنع من التغطية

40

7.6

القتل العمد

37

7

الهويــة» بعمليــة حجــب المعلومــات عــن صحفييــن فــي العــراق

التهديد باإليذاء

35

6.6

أثنــاء محاولتهــم الوصــول إلــى إحــدى المناطــق بهــدف التغطية

االعتداء على مقار العمل

34

6.4

االعتداء الجسدي

25

4.7

مصادرة أدوات العمل

21

4

حجب المواقع اإللكترونية

19

3.6

التحريض

17

3.2

االعتداء على حرمة األماكن
الخاصة

15

2.8

القتل غير العمد

12

2.3

حجز الحرية

12

2.3

القرصنة اإللكترونية

11

2

االعتداء على أدوات العمل

9

1.7

االستهداف المتعمد باإلصابة

9

1.7

التهديد بالقتل

7

1.3

«تنظيــم داعــش» علــى الممتلــكات الشــخصية إلعالمــي
واحــد فــي العــراق ،فيمــا قــام «مجهولــو الهويــة» باالعتــداء
علــى الممتلــكات الشــخصية لصحفــي فــي العــراق ،ليصبــح
مجموعهــم  4اعتــداءات.
 .3.7.3.5.23حجــب المعلومــات؛ وأقــدم «تنظيــم داعــش»
علــى حجــب المعلومــات عــن الجمهــور بمنــع شــبكة اإلنترنــت
وريــادة مقاهــي اإلنترنــت فــي ســوريا ،فيمــا أقــدم «مجهولــو

اإلعالميــة.

.3.7.3.5.24

محاولــة االختطــاف؛ وفشــلت  3محــاوالت

لـ»جماعــة الحوثــي» باختطــاف  3إعالمييــن يمنييــن.

.3.7.3.5.25

التعذيــب؛ ومــن الخطيــر تعــرض  3إعالمييــن

للتعذيــب بحســب مــا تمكــن الراصــدون مــن توثيقــه ،حيــث
تعــرض إعالميــان اثنــان للتعذيــب مــن «جماعــة الحوثــي» فــي
اليمــن ،فيمــا تعــرض صحفــي للتعذيــب مــن «تنظيــم داعــش»
فــي العــراق.
 .3.7.3.5.26محاولــة االغتيــال؛ ونجــا  3إعالمييــن بحياتهــم
فــي محــاوالت الغتيالهــم ،حيــث تعــرض إعالمــي لمحاولــة
اغتيــال مــن «تنظيمــات مســلحة» فــي العــراق ،فيمــا حــاول
«مجهولــي الهويــة» اغتيــال صحفــي فــي اليمــن وآخــر فــي
العــراق.
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تنظيمــات مســلحة  14اعتــداء ،وســجل التقريــر  17اعتــداء فــي

حجز أدوات العمل

6

1

المنع من البث اإلذاعي
والفضائي

5

1

إيذاء ذوي القربى

5

1

االعتداء على الممتلكات
الخاصة

4

0.8

حجب المعلومات

4

0.8

محاولة االختطاف

3

0.6

التعذيب

3

0.6

3

0.6

انتهــاكات صــدرت عــن أحــزاب سياســية.

حذف محتويات الكاميرا

2

0.4

المضايقة

2

0.4

 .3.7.4.4ووثــق هــذا الفصــل  13اعتــداء علــى إعالمييــن
فــي ليبيــا نســبتهم  ،%2.5ووقعــت فــي  6حــاالت نســبتها

المنع من النشر والتوزريع

1

0.2

 ،%2.5حيــث أقــدم «تنظيــم داعــش» علــى قتــل  5إعالمييــن،

المنع من التنقل والسفر

1

0.2

وســجلت تنظيمــات مســلحة اعتداءيــن أحدهمــا بالقتــل العمــد

المصادرة بعد الطبع

1

0.2

المنع من العمل اإلعالمي

1

0.2

االعتداء اللفظي

1

0.2

التشويش على البث اإلذاعي
والفضائي

1

0.2

المجموع

528

100%

محاولة االغتيال

ً
ثالثا :ترتيب اعتداءات الجهات المنتهكة غير النظامية
.3.7.4
في مناطق النزاع حسب أماكن وقوعها

.3.7.4.1

بلــغ أعلــى معــدالت اعتــداءات الجهــات المنتهكــة

غيــر النظاميــة فــي مناطــق النــزاع فــي اليمــن ،حيــث ســجل
التقريــر  304اعتــداءات علــى إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة،
منهــا  248اعتــداء صــدرت عــن «جماعــة الحوثــي» ،و29
ً
انتهــاكا وقعــت
اعتــداء صــدرت عــن تنظيمــات مســلحة ،و12
أثنــاء تغطيــة إعالمييــن لألحــداث ،و 10اعتــداءات صــدرت عــن
«مجهولــي الهويــة» ،و 5انتهــاكات صــدرت عــن التحالــف
العســكري العربــي ،وبلغــت نســبة اعتــداءات الجهــات المذكــورة
فــي اليمــن  ،%57.6ونســبتها مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات
التــي وثقهــا التقريــر  ،%7.5ووقعــت فــي  120حالــة بلغــت
نســبتهم  ،%52.8وتجــاوزت اعتــداءات الجهــات غيــر النظاميــة
فــي اليمــن نصــف مجمــوع اعتــداءات تلــك الجهــات فــي
مناطــق النــزاع ،وكذلــك األمــر بالنســبة لعــدد الحــاالت.

.3.7.4.2

وســجل التقريــر  132اعتــداء صــدرت عــن جهــات

غيــر نظاميــة فــي العــراق ،وبلغــت نســبتهم  ،%25ونســبتهم
مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات  ،%3.3وقــد ارتكــب «تنظيــم
داعــش» فــي العــراق  67اعتــداء علــى اإلعالمييــن ،وصــدر عــن

العــراق «مجهولــة المصــدر» ووقعــت أثنــاء التغطيــة ،فيمــا
ســجل  34اعتــداء صــدرت عــن «مجهولــي الهويــة» .ووقعــت
جميعهــا فــي  64حالــة نســبتها مــن مجمــوع الحــاالت .%27.2

.3.7.4.3

وفــي ســوريا وثــق التقريــر  60اعتــداء علــى

اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام بنســبة  ،%11.4ووقعــت
فــي  36حالــة نســبتهم  ،%15.3حيــث ارتكــب «تنظيــم
داعــش» فــي ســوريا  11اعتــداء ،وصــدرت عــن تنظيمــات
مســلحة  10اعتداءات ،وســجل التقرير  24اعتداء وقعت أثناء
التغطيــة ،و 7اعتــداءات صــدرت عــن «مجهولــي الهويــة» ،و8

لصحفــي ليبــي ،وأصيــب إعالمــي أثنــاء قيامــه بالتغطيــة
اإلعالميــة ،فيمــا صــدرت  5اعتــداءات مــن «مجهولــي
الهويــة» مــن ضمنهــا اغتيــال إعالمــي.
 .3.7.4.5وبلــغ عــدد االعتــداءات فــي الصومــال  11اعتــداء
أيضـ ًـا وقعــت فــي  5حــاالت ،منهــا  4اعتــداءات صــدرت عــن
تنظيمــات مســلحة وتضمنــت اغتيــال إعالميــة صوماليــة،
فيمــا وثــق الفصــل  7اعتــداءات مــن «مجهولــي الهويــة».

.3.7.4.6

وإضافــة إلــى مــا ســبق ،فقــد أقــدم «تنظيــم

داعــش» علــى ارتــكاب  7انتهــاكات فــي دول أخــرى مــن
خــال شــبكة اإلنترنــت ،حيــث تعــرض  3إعالمييــن فــي
األردن للتحريــض ،وتمــت قرصنــة موقعيــن إعالمييــن فــي
اإلمــارات ،وموقعيــن آخريــن فــي الســعودية ،وموقــع
إعالمــي فــي لبنــان.
الجــدول رقــم ( :)28ترتيــب اعتــداءات الجهــات المنتهكــة غيــر
النظاميــة فــي مناطــق النــزاع حســب أماكــن وقوعهــا
الدولة ومكان
وقوع االنتهاك

عدد
االنتهاكات

%

عدد
الحاالت

%

اليمن

304

57.6

120

52.8

العراق

132

25

64

27.2

سوريا

60

11.4

36

15.3

ليبيا

13

2.5

6

2.6

الصومال

11

2

5

2

األردن

3

0.6

1

0.4
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اإلمارات

2

0.4

1

0.4

السعودية

2

0.4

2

0.8

لبنان

1

0.2

1

0.4

المجموع

528

%100

235

%100

جــدول رقــم ( :)29اعتــداءات الجهــات المنتهكــة غيــر النظامية
الجســيمة فــي مناطــق النزاع
االنتهاكات الجسيمة

التكرار

%

االختطاف واالختفاء القسري

77

32

اإلصابة بجروح

60

25

القتل العمد

37

15.4

االعتداء الجسدي

25

10.4

القتل غير العمد

12

5

للجهــات المنتهكــة فــي مناطــق النــزاع بالقــول أن نصــف

االستهداف المتعمد باإلصابة

9

3.7

االعتــداءات التــي ترتكبهــا هــذه الجهــات جســيمة وخطيــرة

التهديد بالقتل

7

3

إيذاء ذوي القربى

5

2

محاولة االغتيال

3

1.2

التعذيب

3

1.2

محاولة االختطاف

3

1.2

ً
ً
جســيما وقعــت
أيضــا بالقــول بــأن  241اعتــداء
بهــا ،وتســمح

مجموع االنتهاكات الجسيمة

241

%100

طــرف مــن أطــراف النزاعــات فــي الــدول التــي تتواجــد فيهــا،

مجموع اعتداءات الجهات المنتهكة
في مناطق النزاع

528

%45.6

مجموع االنتهاكات الجسيمة الكلي
ونسبتها المئوية

1269

%19

المجموع الكلي لالنتهاكات

4034

%5.6

ً
رابعا :جسامة اعتداءات الجهات المنتهكة غير
.3.7.5
النظامية في مناطق النزاع

.3.7.5.1

تســمح نتيجــة البحــث فــي االعتــداءات الجســيمة

ويعاقــب عليهــا قانــون حقــوق اإلنســان ومعاهــدات جنيــف
األربــع ،حيــث بلغــت نســبة انتهاكاتهــا الجســيمة  ،%45.6كمــا
ســجلت مــا نســبته  %19مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة
التــي وثقهــا التقريــر ،و %5.6مــن مجمــوع كامــل االنتهــاكات
التــي وثقهــا التقريــر ،وهــي نســب مرتفعــة ال يســتهان
علــى اإلعالمييــن فــي العالــم العربــي مصدرهــا جهــات هــي
وأن وجــود النزاعــات فــي تلــك الــدول يتيــح المجــال لزيــادة
االعتــداءات الجســيمة علــى اإلعالمييــن وهــو أمــر طبيعــي
فــي مثــل هــذه الحــاالت.
 .3.7.5.2ومن المالحظ في الجدول أدناه أن أخطر االعتداءات
علــى الصحفييــن بالقتــل العمــد قــد حــل فــي المرتبــة الثالثــة
بعــد االختطــاف واإلصابــات بجــروح ،مــا يــدل علــى خطــورة مــا
تعــرض لــه اإلعالميــون فــي مناطــق النــزاع عــام  ،2015حيــث
حلــت االعتــداءات الجســيمة األخــرى وهــي ليســت أقــل خطـ ً
ـرا
مــن فقــدان الحيــاة فــي بعضهــا بأعــداد كميــة أقــل بكثيــر مــن
أخطــر الجرائــم المرتكبــة علــى اإلعالمييــن فــي مناطــق النــزاع،
وبفجــوة كميــة مالحظــة ،حيــث يتســع الفــارق بيــن االختطــاف
واالختفــاء القســري الــذي تكــرر  77مــرة عــن حــاالت االعتــداء
الجســدي علــى اإلعالمييــن الــذي تكــرر  25مــرة ،كمــا يتســع
الفــارق بشــكل ملحــوظ بيــن إصابــة اإلعالمييــن بجــروح والتــي
قــد يــؤدي بعضهــا لبالغتــه إلــى فقــدان الحيــاة والــذي تكــرر 60
مــرة عــن حــاالت اســتهداف اإلعالمييــن باإلصابــة الــذي تكــرر
 9مــرات وعــن تهديــد اإلعالمييــن بالقتــل الــذي تكــرر  7مــرات،
واألخطــر أن مجمــوع الصحفييــن الذيــن فقــدوا حياتهــم بالقتــل
ً
إعالميــا،
العمــد أو غيــر العمــد أثنــاء التغطيــة يصــل إلــى 49
وبإضافــة  3محــاوالت اغتيــال يصبــح العــدد  52مقارنــة بـــ 55
اعتــداء أقــل جســامة حــل ترتيبهــم بعــد القتــل العمــد ،حيــث يــكاد
قتــل الصحفييــن يتســاوى مــع باقــي تلــك االعتــداءات.
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ً
خامســا :اعتــداءات الجهــات المنتهكــة غيــر

النظاميــة فــي مناطــق النــزاع علــى الحقــوق اإلنســانية
 .3.7.6.1شــكلت اعتــداءات الجهــات المنتهكــة وجرائمهــا
ً
ً
واســعا مــن
طيفــا
علــى اإلعالمييــن فــي مناطــق النــزاع
الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا ،وقــد بلغــت  9أطيــاف
مــا يلفــت االنتبــاه إلــى تنــوع الجرائــم التــي تقــدم عليها تلك
الجهــات بحــق حريــة اإلعــام وتجــاه اإلعالمييــن .وباعتقــاد
الباحــث أن جميــع الجهــات التــي ارتكبــت تلــك االعتــداءات
ينبغــي مالحقتهــا والتحقيــق فــي جرائمهــا ومعاقبتهــا
علــى تلــك الجرائــم ،وينبغــي كذلــك عــرض جرائمهــا علــى
المجتمــع الدولــي ومتابعــة عــدم إفالتهــا مــن العقــاب.
 .3.7.6.2ويعتقــد الباحــث أيضـ ًـا؛ أن عـ ً
ـددا مــن االعتــداءات
التــي ارتكبتهــا جهــات وتنظيمــات غيــر نظاميــة فــي مناطــق
النــزاع ،تتشــارك فــي مســؤوليتها بعــض الحكومــات مــع
تلــك الجهــات ،خاصــة إذا أمكــن للــدول توفيــر وســائل
الحمايــة لإلعالمييــن علــى أراضيهــا.
 .3.7.6.3ومــن واقــع البيانــات الموثقة ،يتبين أن االعتداء
علــى الحــق فــي الحيــاة ،واالعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

غيــر تمييزيــة مــن خــال التحريــض قــد بلغــا معــدالت عاليــة جـ ً
ـدا،

داعــش» الــذي أقــدم علــى قتــل اإلعالمييــن الذيــن كان قــد

وقــد تســيد االعتــداء علــى هذيــن الحقيــن «تنظيــم داعــش»،

خطفهــم فــي أوقــات ســابقة ،كمــا قــد يتعرضــون لخطــر

فقــد بلغــت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة  %91.2مــن

المــوت كمــا حصــل فــي اليمــن عندمــا اختطفــت «جماعــة

مجمــوع االعتــداءات الكلــي علــى هــذا الحــق فــي كامــل نتائــج

الحوثــي» إعالمييــن وأخفتهمــا فــي مبنــى كان قــد تعــرض

التقريــر ،كمــا بلغــت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة

ً
ســابقا للقصــف مــن قبــل طيــران التحالــف العربــي ،وقــد

غيــر تمييزيــة  %77.3مــن المجمــوع الكلــي باالعتــداءات علــى

عــاد طيــران التحالــف ليقصــف ذات المبنــى مــرة أخــرى أثنــاء

هــذا الحــق والتــي وثقهــا التقريــر.

إخفــاء اإلعالمييــن المختطفيــن فيــه مــا أســفر عــن مقتلهمــا

.3.7.6.4

ويتبيــن مــن واقــع البحــث فــي اعتــداءات تلــك

الجهــات علــى الحقــوق اإلنســانية أن االعتــداء علــى الحــق
فــي الســامة الشــخصية والمتمثــل باســتهداف اإلعالمييــن
ً
ً
ولفظيــا وإيذائهــم
جســديا
باإلصابــة واالعتــداء عليهــم

مباشــرة .أضــف إلــى ذلــك أن جهــات االختطــاف فــي مناطــق
النــزاع ال تعامــل الصحفييــن المختطفيــن معاملــة أســرى
الحــرب ،حيــث قــد يتعرضــون للتعذيــب والمعاملــة المهينــة
أثنــاء خطفهــم وإخفائهــم ،عــدا عــن الضــرر المعنــوي.

وتهديدهــم بالقتــل قــد حــل فــي المرتبــة األولــى ،حيــث تكــرر

.3.7.6.7

االعتــداء عليــه  142مــرة وبنســبة  %27مــن اعتــداءات الجهــات

والتعبيــر واإلعــام  87مــرة ،وحــل فــي المرتبــة الرابعــة،

المذكــورة علــى اإلعالمييــن ،وبنســبة  %11.5مــن المجمــوع

وبنســبة بلغــت  %16.5مــن اعتــداءات الجهــات المنتهكــة

وتكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي

الكلــي باالعتــداء علــى هــذا الحــق والتــي بلغــت  1234انتهـ ً
ـاكا.

فــي مناطــق النــزاع ،وبنســبة  %20.2مــن مجمــوع االعتــداءات

كمــا بلغــت نســبتها مقارنــة مــع المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات

ً
انتهــاكا ،فيمــا يجــد
الكلــي علــى هــذا الحــق والبالغــة 430

ً
ً
جســيما .%11.2
انتهــاكا
الجســيمة والبالغــة 1269

.3.7.6.5

والالفــت أن جهــات االعتــداء علــى اإلعالمييــن

تســتهدف وبشــكل منظــم باعتقــاد الباحــث أدوات العمــل
اإلعالمــي ووســائل نقــل األخبــار والمعلومــات ،وهــو مؤشــر

الباحــث أن كافــة االعتــداءات التــي تعــرض لهــا اإلعالميــون
ومؤسســات اإلعــام مــن هــذه الجهــات هــي اعتــداء علــى
ً
ً
منظمــا
واســتهدافا
حريــة اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن،
لحريــة الــرأي والتعبيــر.
ً
إعالميــا حياتهــم بالقتــل العمــد،
وبفقــدان 37

علــى محاولــة تلــك الجهــات إخفــاء جرائمهــا فــي المناطــق التــي

.3.7.6.8

تنتشــر بهــا خاصــة مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن،

ً
إعالميــا آخريــن أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة فــي
ومقتــل 12

فقــد بلــغ االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك والــذي حــل فــي

مناطــق النــزاع ،وتعــرض  3إعالمييــن لمحــاوالت اغتيــال

المرتبــة الثانيــة  119اعتــداء شــكلت نســبتها  %22.5مــن مجمــوع

موثقــة ،حــل االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة بالمرتبــة

اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق النــزاع ،وبلغــت مــا

الخامســة مكـ ً
ـررا  52مــرة وبنســبة  %10مــن مجمــوع اعتــداءات

نســبته  %22.8مــن مجمــوع االعتــداءات علــى الحــق فــي

الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق النــزاع ،وبلغت نســبته مقارنة

التملــك الكلــي التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  521اعتــداء ،كمــا

مــع المجمــوع الكلــي باالعتــداء علــى هــذا الحــق والتــي تكــررت

بلغــت نســبتها  %3مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي.

 57مــرة ( ،)%91.2وال تحتــاج هــذه النســبة المزيــد مــن القــراءة

 .3.7.6.6لقــد حــل االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان

والقــول بــأن «تنظيــم داعــش» وتنظيمــات مســلحة أخــرى

الشــخصي فــي المرتبــة الثالثــة مــن خــال تعــرض 92
إعالميـ ًـا فــي مناطــق النــزاع لالختطــاف وحجــز حريتهــم بشــكل
يمكــن القــول أنــه منظــم وواســع النطــاق صــدر عــن «جماعــة
الحوثــي» فــي اليمــن ،و»تنظيــم داعــش» فــي العــراق
وســوريا ،كمــا صــدر عــن تنظيمــات مســلحة يعتقــد الباحــث مــن

يعتقــد الباحــث أن وراءهــا «تنظيــم القاعــدة» يســتهدف
اإلعالمييــن بالقتــل فــي المناطــق التــي ينتشــرون فيهــا،
وينبغــي التحقيــق فــي جرائــم قتــل الصحفييــن وإحالــة
مرتكبيهــا متــى تمــت مالحقتهــم وإلقــاء القبــض عليهــم
للمحاكمــة الحياديــة والعادلــة.

واقــع المعلومــات أن «تنظيــم القاعــدة» كان وراءهــا فــي عــدد

 .3.7.6.9وتعــرض  17إعالميـ ًـا للتحريــض مــا يشــكل اعتــداء

مــن الحــاالت ،وبلغــت نســبة االعتــداء علــى هــذا الحــق %17.4

علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة ،وحــل فــي المرتبــة

مــن اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق النــزاع ،وبلغــت

السادســة بنســبة  ،%3.2وبلغــت نســبتها مــع مجمــوع

نســبته بالمقارنــة مــع عــدد االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة

االعتــداءات علــى هــذا الحــق التــي وثقهــا التقريــر والتــي

التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%18.2( 506فيمــا يعتقــد

تكــررت  22مــرة  ،%77.3وهــو مــا يعنــي كمــا أشــرنا سـ ً
ـابقا بأن

الباحــث أن اإلعالمييــن الذيــن يتــم خطفهــم وإخفاؤهــم قسـ ً
ـرا

غالبيــة عمليــات التحريــض ضــد اإلعالمييــن ،والتــي تعرضهــم

قــد يتعرضــون للقتــل كمــا هــو الحــال فــي اعتــداءات «تنظيــم

لخطــر االعتــداءات والقتــل ،تصــدر عــن تنظيمــات وجهــات
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تتواجــد فــي مناطــق النــزاع ،وتوجــه ليــس فقــط لإلعالمييــن
فــي تلــك المناطــق بــل تصــل وتمتــد إلــى خارجهــا مــن خــال
اســتخدام شــبكة اإلنترنــت ووســائل إعــام تتبــع لتلــك الجهــات
كمــا فعــل «داعــش» مــن خــال إنتــاج فيلــم قصيــر تضمــن
ً
تحريضــا علــى إعالمييــن فــي األردن.

.3.7.6.10

وتبيــن أن  3إعالمييــن تعرضــوا للتعذيــب مــا

شــكل اعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية
أو المهينــة ،وقــد تعرضــوا جميعهــم للتعذيــب أثنــاء وخــال
خطفهــم وإخفائهــم مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن
و»تنظيــم داعــش».

.3.7.6.11

ً
وأخيــرا؛ حــل االعتــداء علــى الحــق فــي اإلقامــة

والتنقــل والســفر فــي المرتبــة الثامنــة واألخيــرة ،مــن خــال
منــع إعالمــي صحفــي مــن الســفر فــي اليمــن مــن قبــل
«جماعــة الحوثــي».
الجــدول رقــم ( :)30الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن
قبــل الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق النــزاع

 .3.7.6.12.1الحــق فــي الســامة الشــخصية :لوحــظ
أن «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن قــد حلــت فــي المرتبــة
األولــى علــى قائمــة المعتديــن علــى الحــق فــي الســامة
الشــخصية مــن خــال تكــرر اعتداءاتهــا علــى هــذا الحــق 43
ً
إعالميــا العتــداءات علــى
مــرة ،وبعــدد قريــب تعــرض 40
هــذا الحــق علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي فــي مناطــق
النــزاع أثنــاء قيامهــم بتغطيــة األحــداث فــي تلــك المناطــق،
ولــم يتمكــن الراصــدون مــن تحديــد مصــدر تعرضهــم لتلــك
االعتــداءات ،ولــم يجــر التحقيــق فيهــا ،كمــا تعــرض 22
إعالميـ ًـا العتــداءات بحقهــم فــي الســامة الشــخصية مــن
قبــل تنظيمــات مســلحة ،فيمــا تعــرض  18إعالميـ ًـا آخريــن
العتــداءات مســت ســامتهم الشــخصية مــن أشــخاص
وجماعــات لــم تعــرف هويتهــم وتواجــدوا فــي مناطــق
النــزاع ،وبعــدد شــبيه اعتــدى «تنظيــم داعــش» علــى حقــوق
 17إعالميـ ًـا فــي ســامتهم الشــخصية ،بينمــا اعتــدى لمــرة
واحــدة كل مــن أحــزاب سياســية فــي ســوريا ،والتحالــف
العســكري العربــي فــي اليمــن علــى صحفييــن اثنيــن.
الجــدول رقــم ( :)31اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي
مناطــق النــزاع علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية

الجهات المنتهكة

التكرار

%

الحق في السالمة الشخصية

الجهات المنتهكة

التكرار

142

27

الحق في التملك

جماعة الحوثي

43

119

22.5

الحق في الحرية واألمان الشخصي

مجهولة المصدر

40

92

17.4

الحق في حرية الرأي والتعبير
واإلعالم

تنظيمات مسلحة

22

87

16.5

مجهولو الهوية

18

الحق في الحياة

52

10

تنظيم داعش

17

الحق في معاملة غير تمييزية

17

3.2

أحزاب سياسية

1

الحق في الخصوصية

15

2.8

التحالف العربي

1

الحق في عدم الخضوع للتعذيب
أو لغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو
المهينة

المجموع

142

3

0.6

الحق في اإلقامة والتنقل والسفر

1

0.2

المجموع

528

100%

.3.7.6.12

ويتوســع التقريــر بالبحــث فــي كافــة الحقــوق

كال علــى حــدة ،وتحديــد الجهــات التــي قامــت
المعتــدى عليهــا ً
بهــذه االعتــداءات ومعدالتهــا؛ ولوحــظ أن «جماعــة الحوثــي»
احتلــت المراتــب األولــى باعتداءاتهــا علــى  7حقــوق مــن بيــن
 9حقــوق ،فيمــا حــل «تنظيــم داعــش» فــي المرتبــة األولــى
باعتداءاتــه علــى الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي معاملــة غيــر
تمييزيــة؛ كالتالــي:

130

 .3.7.6.12.2الحــق فــي التملــك :وحلــت «جماعــة
ً
أيضــا فــي المرتبــة األولــى باالعتــداء عــل
الحوثــي»
الحــق فــي التملــك وذلــك باعتدائهــا علــى  71مقــر عمــل
وأدوات عمــل اإلعالمييــن وممتلكاتهــم ،مــا يــدل علــى
اســتهدافهم لوســائل وأدوات العمــل اإلعالمــي بشــكل
ممنهــج وواســع النطــاق ،وينبغــي التحقيــق فــي هــذه
االعتــداءات وعرضهــا للعدالــة وفقـ ًـا للمــادة  2مــن النظــام
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا
الســابقة ،حيــث تملــك المحكمــة الدوليــة ســلطة مقاضــاة
األشــخاص الذيــن يرتكبــون ،أو يأمــرون بارتــكاب ،انتهــاكات
جســمية التفاقيــات جنيــف أي األفعــال ضــد األشــخاص
أو الممتلــكات التــي تتمتــع بالحمايــة بموجــب المــادة (د)
مــن أحــكام اتفاقيــة جنيــف ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بتدميــر

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

ً
أيضا
ومصــادرة الممتلــكات علــى نطــاق واســع ،وينطبــق األمــر
علــى التنظيمــات المســلحة التــي اعتــدت علــى مبانــي وأدوات
ً
إعالميــا ومؤسســة إعالميــة ،كمــا ينبغــي التحقيــق
عمــل 23
للتعــرف علــى مرتكبــي  19اعتــداء علــى الحــق فــي التملــك
صــدرت عــن جهــات لــم تــزل مجهولــة الهويــة ،وقــد أقــدم
«تنظيــم داعــش» هــو اآلخــر علــى االعتــداء علــى أدوات العمــل
اإلعالمــي  3مــرات ،فيمــا تعرضــت أدوات عمــل إعالمييــن
اثنيــن العتــداءات بهــذا الحــق مرتيــن أثنــاء التغطيــة ولــم يعــرف
مصدرهــا ،فيمــا قصــف طيــران التحالــف العربــي مقــر عمــل
مؤسســة إعالميــة فــي اليمــن.
الجــدول رقــم ( :)32اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق
النــزاع علــى الحــق فــي التملــك
الجهات المنتهكة

التكرار

جماعة الحوثي

71

تنظيمات مسلحة

23

مجهولو الهوية

19

تنظيم داعش

3

مجهولة المصدر

2

التحالف العربي

1

المجموع

119

 .3.7.6.12.3الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي:
وتصــدرت «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن قائمــة المعتديــن
علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي مــن خــال
ً
إعالميــا ،فيمــا وثــق التقريــر قيــام
اختطــاف وحجــز حريــة 57
ً
إعالميــا وإخفائهــم بشــكل قســري،
«داعــش» باختطــف 16
وبنفــس األســلوب قامــت تنظيمــات مســلحة علــى خطــف 11
إعالميـ ًـا ،فيمــا اختطفــت أحــزاب سياســية فــي ســوريا وحجــزت
حريــة  5إعالمييــن ،بينمــا اختطــف  3إعالمييــن مــن جهــات لــم
تعــرف هويتهــا.
الجــدول رقــم ( :)33اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق
النــزاع علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي

 .3.7.6.12.4الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام:
وبقيــت «جماعــة الحوثــي» تتســيد قائمــة االعتــداءات علــى
الحقــوق اإلنســانية ،فقــد حلــت بالمرتبــة األولــى كذلــك
بتكــرر اعتداءاتهــا علــى حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام 59
مــرة ،وبفــوارق واســعة مــع اعتــداءات الجهــات األخــرى فــي
مناطــق النــزاع علــى هــذا الحــق ،فقــد وثــق التقريــر  17اعتــداء
علــى حريــة اإلعــام صــدرت مــن جهــات لــم يتمكــن الراصــدون
مــن التعــرف علــى هويتهــا ،كمــا تكــررت اعتــداءات «داعــش»
علــى هــذا الحــق  8مــرات ،فيمــا صــدر اعتــداءان مــن أحــزاب
سياســية ،واعتــداء واحــد مــن تنظيمــات مســلحة.
الجــدول رقــم ( :)34اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق
النــزاع علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام
الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

التكرار

جماعة الحوثي

59

مجهولو الهوية

17

تنظيم داعش

8

أحزاب سياسية

2

تنظيمات مسلحة

1

المجموع

87

 .3.7.6.12.5الحــق فــي الحيــاة :وتسـ ّـيد «تنظيــم داعــش»
قائمــة المعتديــن علــى الحــق فــي الحيــاة بإقدامــه علــى قتــل

 34إعالميـ ًـا فــي العــراق وســوريا ،فيمــا فقــد  10إعالمييــن
حياتهــم أثنــاء قيامهــم بتغطيــة المواجهــات المســلحة فــي
مناطــق النــزاع ،وفقــد  4إعالمييــن حياتهــم مــن جهــات لــم
تعــرف هويتهــا ،فيمــا فقــد صحفيــان اثنــان حياتهمــا بالقتــل
غيــر العمــد فــي اليمــن إثــر قصــف مــكان إخفائهمــا بعــد
اختطافهمــا مــن قبــل «جماعــة الحوثي» ،وأقدمــت تنظيمات
مســلحة علــى قتــل إعالمييــن اثنيــن.
الجــدول رقــم ( :)35اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق
النــزاع علــى الحــق فــي الحيــاة

التكرار

الجهات المنتهكة

التكرار

جماعة الحوثي

57

تنظيم داعش

34

تنظيم داعش

16

مجهولة المصدر

10

تنظيمات مسلحة

11

مجهولو الهوية

4

أحزاب سياسية

5

جماعة الحوثي

2

مجهولو الهوية

3

تنظيمات مسلحة

2

المجموع

92

المجموع

52

الحق في الحرية واألمان الشخصي

131
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 .3.7.6.12.6الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة :كمــا تســيد

ً
أيضــا قائمــة المعتديــن علــى الحــق فــي
«تنظيــم داعــش»

معاملــة غيــر تمييزيــة فــي  8اعتــداءات بالتحريــض علــى
اإلعالمييــن واإلعــام ،وبمعــدل  4اعتــداءات بالتحريــض
صــدرت عــن «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن ،كمــا تعــرض 3
إعالمييــن للتحريــض مــن تنظيمــات مســلحة ،فيمــا تعــرض
إعالميــان اثنــان للتحريــض مــن مجهولــي الهويــة.

الجــدول رقــم ( :)38اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي
مناطــق النــزاع علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو
لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا
إنســانية أو المهينــة
الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو الال إنسانية أو المهينة

التكرار

جماعة الحوثي

2

تنظيم داعش

1

المجموع

3

الجــدول رقــم ( :)36اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق
النــزاع علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة
الحق في معاملة غير تمييزية

التكرار

تنظيم داعش

8

.3.7.6.12.9

جماعة الحوثي

4

وأخيـ ً
ـرا؛ اعتــدت «جماعــة الحوثــي» علــى حــق إعالمــي فــي

تنظيمات مسلحة

3

مجهولو الهوية

2

الجــدول رقــم ( :)39اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي

المجموع

17

مناطــق النــزاع علــى الحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر

.3.7.6.12.7

الحــق فــي الخصوصيــة :وعــادت «جماعــة

الحــق فــي اإلقامــة والتنقــل والســفر:

التنقــل والســفر.

الحق في اإلقامة والتنقل والسفر

التكرار

جماعة الحوثي

1

المجموع

1

الحوثــي» لتتســيد قائمــة االنتهــاكات باعتداءاتهــا علــى الحــق
فــي الخصوصيــة تجــاه  9إعالمييــن يمنييــن ،وحــل «تنظيــم
داعــش» فــي المرتبــة الثانيــة باالعتــداء علــى خصوصيــة 4
إعالمييــن ،فيمــا أقدمــت تنظيمــات مســلحة باالعتــداء علــى

 .3.8الفصل السابع:

منــازل إعالمييــن اثنيــن.

انتهاكات «جماعة الحوثي» في اليمن

الجــدول رقــم ( :)37اعتــداءات الجهــات المنتهكــة فــي مناطــق

 .3.8.1مقدمة

النــزاع علــى الحــق فــي الخصوصيــة

.3.8.1.1

شــكلت انتهــاكات «جماعــة الحوثــي» أو مــا

الحق في الخصوصية

التكرار

يســمى «أنصــار اللــه» فــي اليمــن خــال العــام 2015

جماعة الحوثي

9

فارقـ ًـا كبيـ ً
ـرا فــي انتهــاكات حريــة اإلعــام واالعتــداء علــى

تنظيم داعش

4

اإلعالمييــن فــي هــذا البلــد الــذي شــهد انعطافــة حــادة

تنظيمات مسلحة

2

المجموع

15

 .3.7.6.12.8الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية

أو المهينــة :ومارســت «جماعــة الحوثــي» إلــى جانــب «تنظيــم
داعــش» االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب
أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا
إنســانية أو المهينــة علــى  3إعالمييــن.

فــي عــدم االســتقرار وغيــاب الدولــة واالنفــات األمنــي،
األمــر الــذي وســع مــن نطــاق اســتهداف اإلعالمييــن
ومؤسســات اإلعــام بشــكل كبيــر وممنهــج.

.3.8.1.2

ويتنــاول هــذا الفصــل مــن التقريــر انتهــاكات

«جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن علــى وجــه التحديــد لبــروز
انتهاكاتهــا فــي  2015علــى مســتوى االنتهــاكات التــي
تعرضــت لهــا حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي.
 .3.8.1.3ومــن المعــروف أن قــوات الحوثييــن قــد أطاحــت
فــي ينايــر /كانــون الثانــي  2015بالرئيــس اليمنــي عبــد ربــه
منصــور هــادي وحكومتــه ،وذلــك بعــد أن ســيطرت علــى
القســم األكبــر مــن شــمال اليمــن منــذ ســبتمبر/أيلول
.2014
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.3.8.1.4

ويطلــق وصــف جماعــة الحوثــي» أو «الحوثييــن»

التــي اقترفتهــا بحــق الصحفييــن واإلعالمييــن فــي اليمــن.

علــى مــا يعــرف بحركــة أنصــار اللــه الزيديــة وهــي حركة سياســية

 .3.8.1.10وتســتوجب جرائم الحوثيين المســاءلة القانونية

دينيــة تتخــذ مــن مدينــة صعــدة اليمنيــة مركــزا لهــا ،وكانــت قــد
انطلقــت منهــا علــى يــد مؤسســها حســين الحوثــي الــذي قتــل
علــى يــد القــوات اليمنيــة ســنة  2004ليتولــى قيادتهــا بعــده
بــدر الديــن الحوثــي.

.3.8.1.5

وتأسســت الحركــة ســنة  1992كحركــة سياســية

دينيــة تطالــب بالمســاواة نتيجــة سياســات التمييــز التــي كان
ينتهجهــا الرئيــس اليمنــي آنــذاك علــي عبــد اللــه صالــح والــذي
تحــول الحقــا إلــى حليــف رئيســي للحوثييــن فــي حربهــم ضــد
الشــرعية ،وتضــم عــددا مــن القبائــل اليمنيــة المواليــة لهــم
وللرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبــد اللــه صالــح ،إلــى جانــب
ضبــاط وأفــراد مواليــن لصالــح مــن القــوات المســلحة اليمنيــة.
 .3.8.1.6ويعتقــد الباحــث ومــن واقــع االنتهــاكات الصــادرة
عــن الجماعــة أنهــم ال يعيــرون أدنــى اهتمــام للقانــون الدولــي
اإلنســاني فــي معاملــة المدنييــن والصحفييــن والمؤسســات
اإلعالميــة علــى وجــه التحديــد ،وبالتالــي فــإن عــدد االنتهــاكات
المكــررة والمركبــة التــي اقترفهــا المســلحون فــي جماعــة
الحوثــي تنــدرج فــي معظمهــا ضمــن الجرائــم التــي يعاقــب
القانــون الدولــي اإلنســاني عليهــا خاصــة مــا يتعلــق منهــا
باالختفــاء القســري واالختطــاف والتعذيــب .فمنــذ ســيطرة
الجماعــة علــى العاصمــة صنعــاء قامــت بفــرض ســيطرتها على
كل مؤسســات الدولــة ووســائل اإلعــام الرســمية ووقــف بــث
تلفزيــون عــدن الرســمي ممــا تســبب فــي وقــوع عــدد كبيــر مــن
االنتهــاكات علــى اإلعالمييــن ،إضافــة إلــى تهديــد واختطــاف
عــدد مــن الصحفييــن العامليــن فــي مؤسســات إعالميــة
مســتقلة ومراســلي عــدد مــن وكاالت األنبــاء والفضائيــات
العربيــة لمنــع التغطيــة وحجــب المعلومــات عــن الجمهــور.

.3.8.1.7

وكانــت مليشــيات الحوثــي قــد أغلقــت عشــرات

ً
ً
وأســبوعيا أبرزهــا
يوميــا
المؤسســات الصحفيــة التــي تصــدر
صحــف أخبــار اليــوم ,المصــدر ,النــاس واألهالــي ،ولــم يتبــق
علــى الســاحة الصحفيــة ســوى تلــك الصحــف الناطقــة باســم
جماعــة الحوثــي وحــزب المؤتمــر.
 .3.8.1.8وتعــرض الصحفيــون لقيــود شــديدة ،فقــد نبهــت
وزارة اإلعــام الحوثيــة فــي مــارس  2015جميــع وســائل
اإلعــام العاملــة فــي األراضــي الخاضعــة لســيطرة الحوثــي
أنهــا معرضــة لإلغــاق إذا نشــرت معلومــات تعــزز النزعــة
الطائفيــة أو تشــتم الثــورة الشــعبية.

.3.8.1.9

أوال مــن الحكومــة اليمنيــة المحليــة ومــن العدالــة الدوليــة،
خاصــة وان القانــون الدولــي اإلنســاني ال يعتــرف بتقــادم
مثــل تلــك الجرائــم.
 .3.8.1.11وفي أغسطس من العام 2015؛ قالت منظمة
هيومــن رايتــس ووتــش و 22منظمــة حقوقيــة وإنســانية
أخــرى أن علــى مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة تشــكيل
لجنــة لتقصــي الحقائــق للتحقيــق فــي مزاعــم االنتهــاكات
الجســيمة لقوانيــن الحــرب مــن جانــب جميــع األطــراف فــي
اليمــن منــذ ســبتمبر /أيلــول .2014
 .3.8.1.12وتجــد هيومــن رايتــس ووتــش أن النــزاع المســلح
غيــر الدولــي بيــن قــوات التحالــف وحلفائهــم فــي اليمــن
مــن جهــة ،وقــوات الحوثييــن وحلفائهــم فــي اليمــن مــن
جهــة أخــرى يخضــع للقانــون اإلنســاني الدولــي المبيــن
فــي المعاهــدات ،وفــي القانــون الدولــي العرفــي .وأهــم
القوانيــن التعاهديــة هــو المــادة المشــتركة رقــم  3مــن
اتفاقيــات جنيــف لســنة  ،1949التــي يعتبــر أعضــاء التحالــف
ً
ً
أطرافــا فيهــا .وكمــا نناقــش أدنــاه ،تحــدد المــادة
جميعــا
المشــتركة رقــم  3معاييــر دنيــا لجميــع األطــراف فــي نــزاع
مســلح غيــر دولــي .كمــا أن اليمــن وبعــض الــدول المشــاركة
فــي النــزاع المســلح أطــراف أيضـ ًـا فــي البروتوكــول الثانــي
الملحــق باتفاقيــات جنيــف ،الــذي يوفــر تدابيــر حمايــة إضافيــة
للمحاربيــن والمدنييــن أثنــاء النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة.
 .3.8.1.13ويعمــل القانــون اإلنســاني الدولــي أو قوانيــن
الحــرب علــى التمييــز بيــن النزاعــات المســلحة «الدوليــة»
و»غيــر الدوليــة» .وبموجــب اتفاقيــات جنيــف لســنة 1949
تنطبــق القوانيــن المتعلقــة بالنزاعــات الدوليــة المســلحة
علــى جميــع حــاالت النــزاع المســلح بيــن دولتيــن أو أكثــر .ورغــم
أن القانــون اإلنســاني الدولــي ال يقــدم توجيهـ ًـا بشــأن ما إذا
كان كيــان مثــل الحوثييــن يمثــل الدولــة اليمنيــة ،إال أن ســلطة
الحوثييــن ال تلبــي فيمــا يبــدو شــروط الدولــة ،مــن وجهــة نظر
القانــون الدولــي العــام.

.3.8.1.14

ويظــل القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان

ً
ســاريا حتــى أثنــاء النزاعــات المســلحة التــي تنطبــق عليهــا
قوانيــن الحــرب .واليمــن وســائر الــدول المشــاركة فــي القتــال
كلهــم أطــراف فــي عــدد مــن المعاهــدات الحقوقيــة ،بمــا
فيهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،

ووفقــا للقانــون الدولــي اإلنســاني فــإن جماعــة

واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن أشــكال المعاملــة

الحوثــي باعتبارهــا جماعــة مســلحة ليســت بمأمــن أو بمنــأى

أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة .وتبيــن

مــن المالحقــة القانونيــة والقضائيــة والدوليــة بســبب الجرائــم

هــذه المعاهــدات ضمانــات للحقــوق األساســية ،المقابلــة
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فــي أكثرهــا للحقــوق الواجبــة للمدنييــن والمحاربيــن بموجــب
القانــون اإلنســاني الدولــي (على ســبيل المثــال حظر التعذيب
والمعاملــة القاســية والالإنســانية والمهينــة ،واشــتراط عــدم

 .3.8.1.19إضافــة إلــى ذلــك؛ فــإن ضمــان العدالــة علــى
االنتهــاكات الجســيمة هــو بالمقــام األول مســؤولية الدولة
التــي يتــورط رعاياهــا فــي االنتهــاكات .ويقــع علــى عاتــق

التمييــز ،والحــق فــي المحاكمــة العادلــة).

الحكومــات التــزام التحقيــق فــي االنتهــاكات الجســيمة التي

 .3.8.1.15ورغــم أن العهــد الدولــي يســمح ببعــض القيــود

يتــورط فيهــا مســؤولوها أو أشــخاص آخــرون خاضعــون

علــى حقــوق معينــة فــي زمــن الحــرب أو أثنــاء حالــة طــوارئ
ً
رســميا «تهــدد حيــاة األمــة» ،إال أن أي انتقــاص مــن
معلنــة
الحقــوق أثنــاء حالــة طــوارئ عامــة يجــب أن يتســم بطابــع
اســتثنائي ومؤقــت ،وأن يقتصــر علــى «القــدر الضــروري
لمقتضيــات الموقــف» .وينبغــي احتــرام بعــض الحقــوق
األساســية ـ مثــل الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي األمــن مــن
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب إســاءة المعاملــة ،والحظــر علــى
االحتجــاز غيــر المعتــرف بــه ،وواجــب ضمــان المراجعــة القضائيــة
لمشــروعية االحتجــاز ،والحــق فــي محاكمــة عادلــة ـ فــي جميــع
األوقــات ،حتــى أثنــاء حالــة طــوارئ عامــة.

.3.8.1.16

وبموجــب قوانيــن الحــرب؛ تعتبــر الهجمــات

علــى مرافــق البــث المرئــي والمســموع المســتخدمة فــي
االتصــاالت العســكرية مشــروعة ،وتعــد محطــات التلفــزة
واإلذاعــة المدنيــة أهدافـ ًـا مشــروعة فقــط إذا اســتوفت معيــار
الهــدف العســكري المشــروع .أي إذا تــم اســتخدامها بطريقــة
ً
فعــاال للعمــل العســكري» وإذا كان
«إســهاما
تجعلهــا تمثــل
ً
تدميرهــا فــي الظــروف الســائدة وقــت الهجــوم يوفــر «ميــزة
عســكرية أكيــدة».

.3.8.1.17

وال يجــوز فــي أوقــات الحــرب اســتهداف

الصحفييــن كونهــم باألصــل مواطنيــن ومدنييــن مــا لــم

لســلطتها .وعلــى الحكومــة ضمــان أن تحقــق المحاكــم
المحليــة أو العســكرية أو المؤسســات األخــرى بحيــاد فيمــا
إذا كانــت انتهــاكات جســيمة قــد وقعــت ،ثــم تحديــد األفــراد
المســؤولين عــن االنتهــاكات ومالحقتهــم بموجــب المعايير
الدوليــة للمحاكمــة العادلــة ،وفــرض عقوبــات علــى األفــراد
المذنبيــن تكــون متناســبة مــع أفعالهــم .ورغــم أن الجماعات
المســلحة غيــر الحكوميــة ال يقــع عليهــا نفــس االلتــزام
القانونــي بمالحقــة الجنــاة المنتهكيــن لقوانيــن الحــرب فــي
صفوفهــا ،إال أنهــا مســؤولة عــن ضمــان االلتــزام بقوانيــن
الحــرب وعليهــا مســؤولية عندمــا تجــري محاكمــات ،أن تتــم
تلــك المحاكمــات بموجــب المعاييــر الدوليــة للمحاكمــة
العادلــة.

.3.8.1.20

وللمحكمــة الجنائيــة الدوليــة واليــة التحقيــق

واالتهــام والمحاكمــة لألشــخاص المشــتبه فــي ارتكابهــم
أعمــال إبــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد اإلنســانية أو جرائــم
ً
طرفــا فــي نظــام رومــا
حــرب ،لكــن اليمــن ليــس دولــة
المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة .لذلــك ففــي غيــاب
تصديــق الحكومــة اليمنيــة علــى النظــام أو قبولهــا
الختصــاص المحكمــة بطريــق اإلعــان ،ال يمكــن للمحكمــة
الجنائيــة الدوليــة الحصــول علــى االختصــاص بالجرائــم فــي
اليمــن إال إذا أحــال مجلــس األمــن الوضــع هنــاك إلــى

يشــاركوا بصفــة مباشــرة فــي أعمــال القتــال ،ويمكن أن يخضع

المحكمــة.

فــي حريــة التعبيــر أو حريــة التنقــل ،شــرط أن تُ فــرض بموجــب

 .3.8.1.21وهنــاك فئــات بعينهــا مــن الجرائــم الجســيمة

الصحفيــون أليــة قيــود مشــروعة علــى الحقــوق مثــل الحــق
القانــون وبالدرجــة الالزمــة فحســب للتعامــل مــع الموقــف
القائــم .لكــن ال يمكــن اســتهدافهم بالتوقيــف أو االعتقــال أو
أي مــن أشــكال العقــاب أو التنكيــل األخــرى لمجــرد أنهــم يــؤدون
عملهــم الصحفــي.
 .3.8.1.18وبموجــب القانــون األساســي لحقــوق اإلنســان
المنطبــق حتــى أثنــاء فتــرات الطــوارئ المعلنــة ،يكــون
للمحتجزيــن الحــق فــي المراجعــة القضائيــة لقانونيــة احتجازهم،
وجميــع الحقــوق الخاصــة بالمحاكمــة العادلــة ،وتشــمل الحــق
فــي المحاكمــة واإلدانــة علــى المخالفــة الجنائيــة أمــام محكمــة
مشــكلة بموجــب القانــون .ويحظــر االحتجــاز غيــر المعتــرف بــه
فــي كافــة األوقــات.

التــي تنتهــك القانــون الدولــي ،مثــل جرائــم الحــرب
والتعذيــب ،تخضــع «للواليــة القضائيــة العالميــة» وهــي
تشــير إلــى قــدرة نظــام قضائــي محلــي لدولــة علــى
التحقيــق فــي بعــض الجرائــم ومالحقتهــا وإن لــم ترتكــب
علــى أراضــي الدولــة ،أو مــن قبــل أحــد مواطنــي الدولــة
أو حتــى إذا لــم ترتكــب بحــق أحــد مواطنــي الدولــة .وتلــزم
بعــض المعاهــدات ،مثــل اتفاقيــات جنيــف لســنة 1949
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــدول األطــراف بتســليم
أو مالحقــة المشــتبهين الذيــن يتواجــدون علــى أراضــي
الدولــة أو ضمــن نطــاق اختصاصهــا القضائــي .وبموجــب
القانــون الدولــي العرفــي ،ثمــة اتفــاق عــام علــى الســماح
ً
أيضــا بمالحقــة المســؤولين عــن جرائــم أخــرى،
للبلــدان
مثــل اإلبــادة الجماعيــة أو الجرائــم ضــد اإلنســانية أينمــا
وقعــت تلــك الجرائــم.
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.3.8.1.22

وإن تكــرار اعتــداءات «جماعــة الحوثــي» علــى

كمــا شــلكت نســبة عــدد الحــاالت  %9مــن مجمــوع الحــاالت

الصحفييــن يمثــل تهديــدا مباشــرا لســامتهم الشــخصية بمــا

الكلــي.

يخالــف ـ إضافــة إلــى الشــرعة الدوليــة والقانــون االنســاني

.3.8.2.3

الدولــي ـ قــرار مجلــس األمــن الــذي حمــل رقــم  2222والصــادر
فــي  27مايــو أيــار ســنة  2015حــول حمايــة الصحفييــن فــي
مناطــق النزاعــات المســلحة ،مؤكــدا علــى عــدة قــرارات ســابقة
فــي هــذا الشــأن مــن أهمهــا قــراره رقــم  1738الصــادر ســنة
 2006بشــأن حمايــة الصحفييــن والعامليــن فــي وســائط
اإلعــام واألفــراد المرتبطيــن بهــا فــي النزاعــات المســلحة.

.3.8.1.23

وقــد نــص القــرار  2222علــى أن المنشــآت

والمعــدات الخاصــة بوســائط اإلعــام مواقــع مدنيــة وال يجــوز
فــي هــذا الصــدد أن تكــون عرضــة ألي هجمــات أو أعمــال
انتقاميــة مــا لــم تكــن أهدافــا عســكرية.

وبلــغ عــدد أشــكال وأنــواع االنتهــاكات التــي

ارتكبتهــا الجماعــة بحــق اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام 28
ـكال صنفها التقرير للعام  ،2015وهو
ـكال من أصل  47شـ ً
شـ ً
مــا تشــكل نســبته  %59.6مــن مجمــوع األشــكال المصنفــة؛
كالتالــي:

.3.8.2.3.1

االختطــاف واالختفــاء القســري؛ الالفــت

أن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات الجســيمة حــل فــي المرتبــة
األولــى علــى مســتوى االنتهــاكات ،حيــث عمــدت «جماعــة
ً
ً
وصحفيــا وإخفائهــم
إعالميــا
الحوثــي» علــى اختطــاف 48
بشــكل قســري عــن عائالتهــم ،مــا شــكلت نســبته  %15مــن
انتهاكاتهــم ،كمــا شــكلت مــا نســبته  %56.5مــن مجمــوع

 .3.8.1.24ومــن واقــع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر فــي

حــاالت االختطــاف واالختفــاء القســري الكلــي التــي وثقهــا

اليمــن فقــد تحولــت الممتلــكات الخاصــة ومكاتــب المؤسســات

التقريــر والبالغــة  ،85فيمــا شــكلت مــا نســبته  %3.8مــن

اإلعالميــة وأدوات عمــل الصحفييــن إلــى أهــداف مفتوحــة

المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات الجســيمة ،و %9.5مــن مجمــوع

أمــام الحوثييــن دون توفيــر أدنــى حمايــة لهــا ،وتبــع ذلــك

االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي التــي

انتهــاك واضــح ومتكــرر لحقــوق المؤسســات اإلعالميــة

وثقهــا التقريــر والبالغــة .506

واإلعالمييــن دون مســاءلة فــي ظــل غيــاب القانــون وتالشــي

.3.8.2.3.1.1

الدولــة المركزيــة .ومــا يــدل علــى ذلــك هــو أن االعتــداء علــى
الحــق فــي التملــك حــل فــي المرتبــة األولــى مــن بيــن تســعة
اعتــداءات علــى الحقــوق اإلنســانية ارتكبتهــا «جماعــة الحوثــي»
فــي اليمــن.
 .3.8.1.25إضافــة إلــى ذلــك فقــد احتــل اليمــن المرتبــة 168
مــن أصــل  180دولــة حــول العالــم فــي مؤشــر حريــة الصحافــة
لعــام  2015الصــادر عــن منظمــة مراســلون بــا حــدود ،ممــا
جعــل اليمــن مــن أكثــر الــدول انتهــاكا لحقــوق الصحفييــن
وتهديــدا لهــم.
أوال :وقائع انتهاكات «جماعة الحوثي» في اليمن
ً .3.8.2
2015

.3.8.2.1

ً
انتهــاكا صــدرت عــن «جماعــة
وثــق التقريــر 248

الحوثــي» فــي اليمــن بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات
اإلعالميــة وقعــت فــي  94حالــة جماعيــة وفرديــة.

.3.8.2.2

وبلغــت نســبة انتهــاكات الحوثــي مــن مجمــوع

االنتهــاكات الكلــي التــي وقعــت فــي اليمــن وعددهــا 318
انتهـ ً
ـاكا  ،%78.5مــا يســمح بالقــول أن الجماعــة ارتكبــت غالبيــة
االعتــداءات علــى حريــة اإلعــام فــي اليمــن عــام  ،2015فيمــا
بلغــت نســبة انتهــاكات الجماعــة مقارنــة بالمجمــوع الكلــي
ً
انتهــاكا ،%6
لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة 4034

وقــد ترقــى ممارســة االختفــاء القســري

إلــى الجريمــة ضــد اإلنســانية ،وتعــرض مرتكبيهــا لمتابعــات
قضائيــة وذلــك باالســتخدام الواســع النطــاق لالعتقــال
الســري واالحتجــاز بمعــزل عــن العالــم الخارجــي.

.3.8.2.3.1.2

ومــن واقــع الحــاالت التــي وثقتهــا شــبكة

«ســند» فقــد ارتفعــت حــاالت االختطــاف واالختفــاء القســري
فــي شــهر حزيــران /يونيــو  2015بشــكل ملحــوظ باختطــاف
 9صحفييــن مــرة واحــدة للحيلولــة دون اســتمرارهم ببــث
األخبــار والمعلومــات عبــر المواقــع اإلعالميــة اإلخباريــة التــي
يعملــون لصالحهــا أو يديرونهــا أو يملكونهــا ،كمــا اختطــف 3
صحفييــن آخريــن كل علــى حــدة بســبب تغطيتهــم اإلعالميــة
لألحــداث فــي غالبيــة أراضــي اليمــن.

.3.8.2.3.1.3

وخــال يوميــن فقــط مــن ينايــر 2015؛

اختطفــت «جماعــة الحوثــي» أربعــة إعالمييــن ،حيــث لجــأت
إلــى اختطــاف المصــور «يحيــى الســواري» والــذي تمكــن مــن
الفــرار الحقـ ًـا ،وقــد علــق الســواري فــي صفحتــه الخاصة على
الفيســبوك بالقــول« :هربــت مــن أحــد المعتقــات الحوثيــة
بعــد أن تــم اختطافــي لمــدة ثالثــة أيــام أثنــاء قيامــي بتصويــر
مســيرة لشــباب الثــورة وناشــطين وطــاب جامعــة صنعــاء».
فيمــا اختطفــت ميليشــيا الحوثــي المصــور الصحفــي توفيــق
المســلمي إلــى جانــب رئيــس المركــز اإلعالمــي للشــباب
عــادل شمســان الــذي أكــد للباحثيــن فــي شــبكة «ســند» قيــام
الجماعــة باختطافــه وإقدامهــم علــى اختطــاف اإلعالمييــن.

135

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

كمــا قامــت مليشــيا الحوثــي باختطــاف مراســل صحيفــة

«محمــد الواشــعي» مراســل صحيفــة أخبــار اليــوم مــن أحــد

الوحــدوي فــي محافظــة إب «محمــد المســعودي» .وفــي

شــوارع المدينــة واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة .فيمــا قامــت

 28ينايــر قــام مســلحو الحوثــي باختطــاف «يوســف عجــان»

باختطــاف الصحفــي «محمــود ياســين طــه» مراســل موقع

ســكرتير تحريــر موقــع المصــدر أوناليــن مــن جولــة القادســية

نيــوز يمــن اإلخبــاري مــن منزلــه يــوم  7أكتوبــر فــي محافظــة

بالعاصمــة صنعــاء أثنــاء ممارســة عملــه فــي تغطيــة مســيرة

عمــران ،وقالــت ابنــة الصحفــي فــي منشــور علــى حســابها

شــبابية احتجاجيــة ،حيــث أخــذه المســلحون إلــى مــكان مجهــول،

علــى فيســبوك «الحوثيــون اختطفــوا والــدي مــن المنــزل».

وفــي نفــس اليــوم أخلــت جماعــة الحوثييــن ســبيله ،وأفــاد

.3.8.2.3.2

عجــان أن الحوثييــن اقتــادوه إلــى معتقــل فــي منطقــة «بيــت
بــوس» األثريــة وأخلــوا ســبيله هنــاك.

المنــع مــن التغطيــة؛ تكــرر انتهــاك منــع

التغطيــة اإلعالميــة مــن قبــل ميليشــيات الحوثــي  29مــرة
بحســب مــا تمكــن الباحثــون مــن رصــده وتوثيقــه ،وبنســبة

 .3.8.2.3.1.4وفــي  25فبرايــر اختطــف عناصــر مــن جماعــة

بلغــت  %9مــن مجمــوع انتهــاكات الحوثــي ،وبنســبة %3.5

الحوثــي مصــور قنــاة بلقيــس «حذيفــة علــي» مــع معداتــه

مــن مجمــوع انتهــاكات المنــع مــن التغطيــة الكلــي ،وبنســبة

مــن وســط المظاهــرة المناهضــة للحوثييــن ،والتــي انطلقــت

 %2مــن مجمــوع االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي

ً
عصــرا مــن منطقــة بــاب اليمــن أثنــاء تغطيتــه لهــا ،وفــي 5

والتعبيــر واإلعــام.

مــارس اختطفــت مليشــيات الحوثــي اثنيــن مــن العامليــن فــي

.3.8.2.3.2.1

صحيفــة أخبــار اليــوم وهمــا مترجــم اللغــة االنجليزيــة بالصحيفــة
«فــؤاد الزبيــري» ومســؤول المونتــاج «عبــد الواحــد النجــار»
أثنــاء محاولتهمــا تصويــر عمليــات النهــب التــي جــرت لمطابــع
مؤسســة الشــموع وصحيفــة أخبــار اليــوم بصنعــاء ،وفــي 28
مــن نفــس الشــهر اختطــف الصحفــي «مهــدي الحامــد» فــي
محافظــة صعــدة ،وجــاءت عمليــة االختطــاف بعــد ســاعات مــن
مداخلــة لــه مــع قنــاة الجزيــرة الفضائيــة ،وتحــدث فيهــا عمــا
يجــرى فــي المحافظــة مــن قصــف لقــوات التحالــف.

.3.8.2.3.1.5

لقــد منعــت «جماعــة الحوثــي» يومــي

 25و 26ينايــر  2015الصحفييــن مــن تغطيــة المســتجدات
التــي طــرأت علــى الســاحة اليمنيــة وأبرزهــا الجلســة
الخاصــة التــي نظمتهــا الجماعــة بشــأن اســتقالة الرئيــس
هــادي ،حيــث منــع طاقــم قنــاة ســكاي نيــوز عربيــة والمكــون
مــن المراســل «محمــد القاضــي» والمصــور «ســامي
العنســي» مــن تغطيــة الجلســة ،كمــا تعــرض مصــور قنــاة
الحــرة األمريكيــة «محمــد عيضــة» للمنــع مــن التغطيــة
وحجــز كاميرتيــن تلفزيونيتيــن لعــدة ســاعات .كمــا منــع مــن

وعمــدت الجماعــة إلــى اختطــاف الصحفــي

التغطيــة طاقــم قنــاة العــرب الفضائيــة ،ومصــور قنــاة آزال

«عبداللــه البرعــي» مصــور وكالــة فرانــس بــرس أثنــاء تصويــره

الفضائيــة «ميســور الســقاف» ،ومصــور شــبكة التلفزيــون

اعتــداءات ميليشــيات الحوثــي علــى تظاهــرة لشــباب الثــورة

العربــي «أحمــد حمــران» ومصــور وكالــة األناضــول «عبــد

فــي الحديــدة فــي الثالــث مــن أبريــل ،وفــي اليــوم التالــي

اللــه حمــران» مــن التصويــر وحجــزت كاميراتهــم لقرابــة

قامــوا باختطــاف الصحفــي «محمــود طــه» مراســل نيــوز يمــن

ســاعة .كمــا منــع الصحفــي «محمــد العمــاد» وتــم حــذف

مــن منزلــه فــي محافظــة عمــران واقتــادوه إلــى جهــة مجهولــة.

المــواد المصــورة فــي كاميرتــه.

 .3.8.2.3.1.6وفــي  11مايــو /أيــار اختطــف عناصــر الحوثــي

 .3.8.2.3.3اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات؛

الصحفــي «بشــار الرقــي» الــذي يعمــل مديــرا لمكتــب قنــاة

ً
انتهــاكا باإلضــرار باألمــوال والخســائر
ووثــق الباحثــون 25

األقصــى فــي صنعــاء ،وقالــت جماعــة الحوثــي أن ســبب

بالممتلــكات ،وبلغــت نســبتهم مــن مجمــوع انتهــاكات

االعتقــال أن الرقــي يبــث أخبــارا وصــورا غيــر قانونيــة ،كمــا

الحوثــي  ،%8ونســبتهم مــن المجمــوع الكلــي لهــذا النــوع

اختطفــت اإلعالمــي «محمــد العزيــزي» مــن مؤسســة «الثــورة

مــن االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة ،)%13( 193

للصحافــة والنشــر» أكبــر الصحــف الرســمية يــوم  24أغســطس.

ونســبتهم مــن المجمــوع الكلــي لالعتــداءات علــى الحــق

.3.8.2.3.1.7

ووثقــت شــبكة «ســند» فــي أكتوبــر 2015

اختطــاف ثمانيــة صحفييــن واختفاءهــم قسـ ً
ـرا مــن محافظــة إب

ً
انتهــاكا .%4.8
فــي التملــك والبالغــة 521

.3.8.2.3.3.1

وقــد تعــرض إعالميــون إلــى جانــب

وســط اليمــن كانــوا ضمــن فريــق يعــد لكســر الحصــار المفروض

مؤسســات إعالميــة لالعتــداء علــى أدوات العمــل و /أو

علــى محافظــة تعــز ،وعــرف منهــم الصحفي الروائــي «محمود

مصادرتهــا ،ومــن واقــع الحــاالت التــي وثقتهــا «ســند»

ياســين» ونائــب رئيــس تحريــر صحيفــة الشــارع «علــوي

فــي تقاريرهــا الشــهرية الدوريــة فقــد تعــرض مصــور قنــاة

الســقاف» والصحفــي «صامــد الســامعي» ،فيمــا قامــت

الجزيــرة «عبــد العزيــز الصبــري» لالحتجــاز مــن قبــل نقطــة

الجماعــة فــي محافظــة ذمــار يــوم  3أكتوبــر باختطــاف الصحفــي

تفتيــش تابعــة لجماعــة الحوثييــن ومصــادرة كاميرتــه ،وأفــاد
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الصبــري بــأن «مجموعــة مــن مليشــيات الحوثــي صــادرت
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الكاميــرا الخاصــة بــه أثنــاء رجوعــه مــن منطقــة أرحــب حيــث قــام

والمؤسســة تابعــة للقطــاع الخــاص كمشــروع اســتثماري

بتصويــر مجموعــة مــن البيــوت التــي دمرهــا الحوثيــون فــي

فــي إقليــم تهــام.

قريــة شــراع ،وأثنــاء عودتــه بعــد التصويــر تفاجــأ بمجموعــة مــن
الحوثييــن قامــوا بتوقيفــه وأخــذ الكاميــرا منــة بحجــة تصويــره
لمنــازل الدواعــش حســب تعبيرهــم».

.3.8.2.3.3.2

.3.8.2.3.4.2

وقــام مســلحو جماعــة الحوثــي باقتحــام

«مكتــب الجزيــرة» الكائــن بشــارع الزبيــري فــي العاصمــة
اليمنيــة صنعــاء يــوم  27مــارس ،وقامــوا بإتــاف كاميــرات

وفــي  25فبرايــر قــام عناصــر مــن جماعــة

المراقبــة وتحطيــم بــاب المكتــب والعبــث بمحتوياتــه،

الحوثــي باالعتــداء علــى المصــور «زيــن الســقاف» وكســر

وتعــرض المبنــى الــذي يوجــد فيــه «تلفزيــون عــدن» فــي

الكاميــرا الخاصــة بــه أثنــاء تغطيتــه لمظاهــرة انطلقــت مــن

الخامــس مــن أبريــل للقصــف بقذائــف الهــاون مــن قبــل

منطقــة بــاب اليمــن بالعاصمــة صنعــاء .وقد أصدرت مؤسســة

جماعــة الحوثــي ممــا أدى إلــى انقطــاع البــث والتوقــف عــن

الشــموع للصحافــة واإلعــام فــي الخامــس مــن مــارس بيانـ ًـا
قالــت فيــه أن مســلحي الحوثــي بــدأوا بنهــب جميــع محتويــات
المركــز اإلخبــاري التابــع للمؤسســة وصحيفــة أخبــار اليــوم
مــن أجهــزة ومعــدات وطــاوالت وطابعــات وكراســي وكافــة
محتويــات المركــز ,وتحميلهــا إلــى شــاحنات متوقفــة أمــام مقــر
المؤسســة المحتــل مــن قبــل الجماعــة ،وفــي الثانــي عشــر من
مــارس أكــد مديــر تحريــر صحيفــة «أخبــار اليــوم» إيــاد البحيــري أن
مســلحين حوثييــن نهبــوا معــدات مؤسســة الشــموع للصحافة
والنشــر التــي تصــدر عنهــا الصحيفــة وقامــوا بنهــب المطبعــة
الخاصــة بهــا وكافــة المولــدات الكهربائيــة التــي تصــل قيمــة
الواحــد منهــا  60ألــف دوالر.
 .3.8.2.3.3.3وتعـ ّـرض مكتــب قنــاة «بلقيــس» فــي صنعــاء

لعمليــة نهــب بالكامــل مــن قبــل مســلحين تابعيــن لجماعــة
الحوثــي يــوم  2أغســطس بمــا فــي ذلــك مكتــب شــركة اإلنتــاج
الخاصــة والتابعــة للقنــاة «رومــا ميديــا لإلنتــاج التلفزيونــي».
 .3.8.2.3.4االعتــداء علــى مقــار العمــل؛ ومــن االنتهــاكات
التــي عرفــت عــن «جماعــي الحوثــي» االعتــداء علــى مقــار
ومكاتــب المؤسســات اإلعالميــة ســواء باقتحامهــا أو
مهاجمتهــا وضربهــا بالقنابــل ،حيــث اعتــدت الجماعــة علــى
مقــار  20مؤسســة إعالميــة ،وشــكلت اعتداءاتهــا علــى هــذه
المقــار مــا نســبته  %6.3مــن انتهــاكات الجماعــة ،كمــا شــكلت
مــا نســبته  %40.8مــن مجمــوع انتهــاكات االعتــداء علــى مقــار
العمــل الكلــي والبالغــة  49اعتــداء ،ومــا نســبته  %3.8مــن
مجمــوع االعتــداءات علــى الحــق فــي التملــك الكلــي التــي
وثقهــا التقريــر.
 .3.8.2.3.4.1ومــن واقــع الحــاالت الموثقــة لهــذا النــوع مــن
االنتهــاكات؛ فقــد أقدمــت مجموعــة مــن مســلحي الحوثــي
يــوم  12ينايــر باقتحــام «القنــاة التعليميــة» وإغالقهــا ومنــع

العمــل.
 .3.8.2.3.4.3وفــي التاســع مــن أبريــل قامــت مجموعــة
مســلحة تابعــة لجماعــة الحوثــي باقتحــام مقــر «صحيفــة
األمنــاء» بمنطقــة عــدن كمــا قامــوا بنهــب المقــر ،وقامــت
مجموعــة مســلحة مــن الجماعــة فــي  11أبريــل باقتحــام
«مركــز اإلعــام االقتصــادي» بالعاصمــة صنعــاء وتمركــزوا
فيــه وأجبــروا الموظفيــن علــى المغــادرة ومنعوهــم مــن
اصطحــاب أدواتهــم الشــخصية.

.3.8.2.3.4.4

الجماعــة باقتحــام مقــر إذاعــة «نــاس  »FMالمحليــة بالعاصمــة
صنعــاء ،كمــا اقتحمــت الجماعــة فــي الحــادي والعشــرين مــن
يونيــو مقــر مؤسســة النــاس للصحافــة والتــي تصــدر عنهــا
صحيفــة النــاس األســبوعية ،وبتاريــخ  19يوليــو اقتحمــت مقــر
قنــاة آزال الفضائيــة فــي العاصمــة صنعــاء ,وقامــت بنهــب
ومصــادرة معــدات وأجهــزة القنــاة وطــرد الموظفيــن.

.3.8.2.3.4.5

أكتوبــر وفرضــت ســيطرتها عليهــا وأوقفــت بثهــا .وأقدمــت
فــي الحــادي عشــر مــن نوفمبــر علــى قصــف مكتــب قنــاة
«يمــن شــباب» فــي مدينــة تعــز ممــا أســفر عــن أضــرار مادية.
 .3.8.2.3.5حجــب المواقــع اإللكترونيــة؛ وقامــت «جماعــة

ً
ً
إعالميــا علــى شــبكة اإلنترنــت
موقعــا
الحوثــي» بحجــب 19
ولــم يتمكــن المتصفحــون لتلــك المواقــع فــي اليمــن مــن
الولــوج إليهــا وتصفحهــا ،وقــد بلغــت نســبة انتهــاكات حجــب
المواقــع مــن مجمــوع انتهــاكات الجماعــة  ،%6فيمــا بلغــت مــا
نســبته  %61.3مــن المجمــوع الكلــي لحجــب المواقــع التــي
وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،31ومــا نســبته  %1.3مــن المجمــوع
الكلــي لالعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر

العامليــن مــن مزاولــة عملهــم .وفــي العاشــر مــن مــارس
إذاعــة «وديــان» التابعــة لمؤسســة أثيــر اإلعالميــة فــي شــارع

.3.8.2.3.5.1

شمســان والتــي كانــت تســتعد إلطــاق بثهــا التجريبــي،

واقتحمــت جماعــة مســلحة مــن الحوثييــن

مقــر إذاعــة «صــوت اليمــن» المحليــة فــي صنعــاء بتاريــخ 14

واإلعــام.

اقتحمــت مجموعــة مســلحة تنتمــي لجماعــة الحوثييــن مقــر

وفــي الســابع مــن يونيــو قــام مســلحو

وتأتــي عمليــة حجــب المواقــع اإلعالميــة

اإللكترونيــة ضمــن سلســلة مــن اإلجــراءات غيــر القانونيــة
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التــي قامــت بهــا جماعــة الحوثــي ،لكبــت وإســكات الصــوت

انتهــاكات االعتــداء الجســدي التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة

اإلعالمــي المناهــض للجماعــة فــي اليمــن.

اعتــداء  ،%3.8ومــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة
440
ً

 .3.8.2.3.5.2وكانــت «جماعــة الحوثــي» قــد حجبــت موقــع
«الجزيــرة نــت» عــن الجمهــور وذلــك بعــد اقتحــام مســلحيها
مكتــب الجزيــرة بالعاصمــة اليمنيــة صنعــاء فــي الســابع مــن
أبريــل .وفــي  16يونيــو أقدمــت مؤسســة االتصــاالت اليمنيــة

الكلــي والبالغــة  ،)%1.3( 1269ومــن مجمــوع االعتــداءات
علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية الكلــي والبالغــة
.)%1.4( 1234

.3.8.2.3.6.1

لقــد تعــرض إعالميــون يومــي  25و26

«يمــن نــت» التــي تســيطر عليهــا الجماعــة علــى حجــب عــدد

ينايــر العتــداءات جســدية ممنهجــة وواســعة النطــاق

مــن المواقــع اإلخباريــة اإللكترونيــة وهــي :المــكال اليــوم ،نجــم

أثنــاء تغطيتهــم لمظاهــرة مناوئــة للحوثــي انطلقــت مــن

المــكال ،هنــا حضرمــوت ،وحضــارم نــت.

منطقــة بــاب اليمــن بالعاصمــة صنعــاء ،حيــث تعــرض

 .3.8.2.3.5.3وفــي  28يونيــو أقدمــت الجماعــة مــن خــال
ســيطرتها علــى وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى
حجــب موقــع «الوحــدوي نــت» اإلخبــاري الناطــق باســم التنظيــم
الوحــدوي الشــعبي الناصــري .وفــي الثالثيــن مــن يونيــو قامت
الجماعــة مــن خــال ســيطرتها علــى وزارة االتصــاالت وشــركة
«تــل يمــن» بحجــب موقــع «الكرامــة نــت» اإلخبــاري المســتقل.
 .3.8.2.3.5.4وقامــت مؤسســة االتصــاالت التــي تســيطر
عليهــا الجماعــة علــى حجــب الموقــع االلكترونــي لصحيفــة
«البيــان» اإلماراتيــة عــن التصفــح فــي اليمــن منذ صبــاح الحادي
والعشــرين مــن أغســطس .كمــا قامــت فــي العاشــر مــن أيلــول
بحجــب موقــع صحيفــة الوطــن الســعودية «الوطــن أوناليــن»
عــن ُمتصفحيــه داخــل األراضــي اليمنيــة .كمــا حجبــت فــي 17

أيلــول موقعــي «عـــدن المنــارة» و»عــدن الغــد» اإلخبارييــن

مصــور وكالــة رويتــرز «محمــد الســياغي» لالعتــداء بالضــرب
المبــرح بأعقــاب البنــادق .كمــا تعــرض هــؤالء خــال اليوميــن
لالعتــداء الجســدي المبــرح :طاقــم قنــاة ســهيل الفضائيــة
المكــون مــن مراســل القنــاة هائــل البكالــي والمصوريــن
ماهــر الحبيشــي وعبــد اللــه الروحانــي ،طاقــم قنــاة ســكاي
نيــوز العربيــة وهــم مراســل القنــاة «محمــد القاضــي»
والمصــور «ســامي العنســي» ،وتــم أخذهــم بالقــوة علــى
طقــم عســكري تابــع لمليشــيا الحوثــي .مصــور وكالــة رويتــرز
«خالــد عبداللــه المهــدي» ،االعتــداء علــى مراســل قنــاة
العــرب الفضائيــة «عاصــم الصبــري» والمصــور «محمــد
الشــميري» ،مصــور شــبكة التلفزيــون العربــي «أحمــد
حمــران» ومصــور وكالــة األناضــول «عبــد اللــه حمــران»،
االعتــداء الجســدي علــى مصــور قنــاة فرانــس « 24غمــدان
القديمــي» ،واالعتــداء علــى الصحفــي فــي موقــع يمنــات

علــى شــبكة اإلنترنــت فــي الداخــل اليمنــي.

«غمــدان الســامعي» ،وعلــى مراســل موقــع اليمــن الجديد

 .3.8.2.3.5.5وأقدمــت وزارة االتصــاالت الخاضعــة لســيطرة

«بكليــل العفيــف» بالضــرب المبــرح ،كمــا تــم االعتــداء علــى

الحوثــي فــي العشــرين مــن نوفمبــر علــى حجــب موقعــي
«البديــل نــت» وموقــع «يمــن مونيتــور» عــن المتصفحيــن فــي
اليمــن .وأفــادت شــبكة «ســكاي نيــوز عربيــة» يــوم  24نوفمبــر
أن جماعــة الحوثــي قامــت بحجــب الموقــع اإللكترونــي للقنــاة
داخــل األراضــي اليمنيــة.

.3.8.2.3.5.6

وقامــت الجماعــة فــي التاســع عشــر مــن

نوفمبــر بحجــب موقــع «وكالــة رويتــرز» العالميــة لألنبــاء
عــن متصفحيــه داخــل اليمــن ،وقــال متصفحــون أن الموقــع
اإللكترونــي الخــاص بالوكالــة العالميــة لألنبــاء محجــوب ولــم
يعــد بإمــكان المتصفحيــن مــن داخــل اليمــن القــدرة علــى
تصفحــه .كمــا أقدمــت علــى حجــب موقــع «المركــز اليمنــي

المصــور فــي شــركة يمــن ديجتــال «يعقــوب الشــرعبي»،
وعلــى الصحفــي «رأفــت المعمــري» مــن مكتــب BBC
بصنعــاء ،والمصــور «زيــن الســقاف» ،واالعتــداء علــى
المصــور فــي شــركة يمــن ديجتــال لإلعــام «باســم
المعمــري».
 .3.8.2.3.7التهديــد باإليــذاء؛ وتعــرض  14صحفيـ ًـا يمنيـ ًـا
للتهديــد باإليــذاء مــن عناصــر تابعــة لجماعــة الحوثــي،
وبلغــت نســبتها مــن انتهــاكات الجماعــة  ،%4.4ونســبتها
مــن عمــوم انتهــاك التهديــد باإليــذاء التــي وثقهــا التقريــر
والبالغــة .)%8.8( 158
 .3.8.2.3.7.1والحــظ الباحثــون أن عـ ً
ـددا مــن التهديــدات

لإلعالم»عــن متصفحيــه فــي اليمــن منتصــف ديســمبر .2015

قــد نفــذت بحــق اإلعالمييــن نتيجــة عــدم رضوخهــم

االعتــداء الجســدي؛ ووثــق التقريــر تعــرض 17

لسياســة األمــر الواقــع التــي حاولــت الجماعــة فرضهــا علــى

.3.8.2.3.6

ً
ً
ً
يمنيــا العتــداءات جســدية بالضــرب مــن
وصحفيــا
إعالميــا

اإلعالمييــن.

قبــل عناصــر تابعــة لجماعــة الحوثــي ،شــكلت نســبتها مــن

 .3.8.2.3.7.2لقــد هــدد مســلحو جماعــة الحوثــي فــي

مجمــوع انتهــاكات الجماعــة  ،%5.3وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع
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الثانــي مــن ينايــر الصحفــي «عقيــل الحاللــي» عضــو اللجنة

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

النقابيــة فــي وكالــة «ســبأ» لألنبــاء ومراســل صحيفــة االتحــاد
اإلماراتيــة بتفجيــر منــزل والــده فــي مديريــة ضــروان بمحافظــة
ذمــار ،وأفــاد الحاللــي أن «المســلحين أطلقــوا النيــران مــن
أســلحتهم المتوســطة والخفيفــة علــى المنــزل مــن جميــع
الجهــات».

.3.8.2.3.7.3

وفــي الثامــن مــن يوليــو أوقفــت قنــاة آزال

وبرامــج رمضانيــة ســاخرة بعــد تهديــدات تلقتهــا طواقــم العمــل
مــن قبــل مســلحي الحوثــي .وحاصــر أفــراد مــن جماعــة الحوثــي
يــوم  12أغســطس منــزل مراســل المصــدر أوناليــن فــي
محافظــة الحديــدة «بســيم الجنانــي» بعــد مالحقــة لــه وتهديــده
منــذ أشــهر مضــت.
 .3.8.2.3.7.4وأقــدم مشــرف الحوثييــن فــي مديريــة حيــس
جنــوب محافظــة الحديــدة فــي الرابــع والعشــرين مــن أكتوبــر
علــى تهديــد الصحفــي «وديــع عطــا» فــي حــال تعرضــت
المديريــة ألي قصــف مــن طيــران التحالف علــى خلفية اتهامات
حوثيــة لــه بـ»التخابــر والعمالــة للســعودية» ،وبســبب إشــرافه
علــى شــبكة حيــس بــرس اإلخباريــة التــي تنشــر أخبـ ً
ـارا ال تــروق
للحوثييــن ،كمــا هــددت جماعــة الحوثــي أســرة الصحفــي «عبــد
الــرزاق حمنــه» بتفجيــر منزلــه فــي حيــس بســبب عملــه فــي
شــبكة حيــس بــرس إلجبــاره علــى نفــي معلومــات نشــرت فــي
الشــبكة.
 .3.8.2.3.8مصــادرة أدوات العمــل؛ تكــررت مصــادرة أدوات
العمــل  14مــرة وبنســبة  %4.4مــن مجمــوع انتهــاكات الحوثــي،
وبنســبة  %22.2مــن مجمــوع انتهــاكات مصــادرة أدوات العمــل
الكلــي التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،63وبنســبة  %2.7مــن
المجمــوع الكلــي لالعتــداء علــى الحــق فــي التملــك.
 .3.8.2.3.8.1وصــودرت كاميــرا مصــور قنــاة الجزيــرة «عبــد
العزيــز الصبــري» فــي الخامــس مــن ينايــر عنــد احتجــازه مــن
قبــل نقطــة تفتيــش تابعــة لجماعــة الحوثــي ،وفــي  25ينايــر
صــودرت كاميــرا مصــور قنــاة بلقيــس «حذيفــة علــي» عنــد
تغطيتــه لتظاهــرة بــاب صنعــاء المناوئــة للحوثــي.
وفــي  21يونيــو قــام مســلحو الحوثــي

بمصــادرة ســيارة التوزيــع التابعــة لصحيفــة النــاس األســبوعية
بعــد اقتحــام مقرهــا ،وفــي  19يوليــو اقتحمــت مليشــيات
الحوثــي مقــر قنــاة آزال الفضائيــة فــي العاصمــة صنعــاء
وقامــت بنهــب ومصــادرة معــدات وأجهــزة القنــاة.

.3.8.2.3.8.3

 .3.8.2.3.9االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة؛ وتكــرر
االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة  9مــرات وبنســبة
 %2.8مــن مجمــوع انتهــاكات الحوثــي ،وبنســبة  %25.7مــن
المجمــوع الكلــي لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات التــي وثقهــا

تصويــر المسلســل الكوميــدي الرمضانــي «شــرم بــرم»

.3.8.2.3.8.2

بالمحافظــات الخاضعــة لســيطرتها يــوم  25نوفمبــر.

وأقدمــت عناصــر مــن جماعــة الحوثــي

علــى مصــادرة العــدد األســبوعي لصحيفــة «الوحــدوي»

التقريــر والتــي بلغــت .35

.3.8.2.3.9.1

ومــن واقــع الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر

اقتحمــت ميليشــيات الحوثــي فــي الســادس مــن ينايــر
منــزل رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس التحريــر لصحيفــة الثــورة
اليوميــة الرســمية «فيصــل مكــرم» ،وأجبرتــه علــى تقديــم
اســتقالته مــن رئاســة تحريــر الصحيفــة.

.3.8.2.3.9.2

وفــي  13أبريــل قــام مســلحون حوثيــون

بمداهمــة منــزل الصحفــي «معــد الزكــري» فــي العاصمــة
صنعــاء وقامــوا بتفتيــش المنــزل ونهبــوا جهــاز كومبيوتــر
وذاكرتيــن خارجيتيــن .وأقدمــت جماعــة الحوثــي فــي مدينــة
«دمــت» شــمال محافظــة الضالــع يــوم  24نوفمبــر علــى
مداهمــة منــزل الصحفــي «نصــر المســعدي» مراســل قنــاة
ســهيل الفضائيــة.
 .3.8.2.3.9.3وأقدمــت جماعــة الحوثــي يــوم  26نوفمبــر
علــى اختطــاف المذيــع فــي الفضائيــة اليمنيــة «صــدام
حســن» بعــد أن قامــت بمداهمــة منزلــه فــي العاصمــة
صنعــاء.
 .3.8.2.3.10اإلصابــة بجــروح؛ وأصيــب  6إعالمييــن بجــروح
نتيجــة اعتــداءات مســلحي الحوثــي عليهــم ،وبلغــت نســبتهم
مــن مجمــوع انتهــاكات الجماعــة  ،%2وبلغــت نســبتهم مــن
مجمــوع انتهــاكات اإلصابــة بجــروح التــي وثقهــا التقريــر
ً
أيضــا.
والبالغــة )%2( 292

.3.8.2.3.10.1

وأصيــب مصــور شــبكة تعــز اإلخباريــة

«بســام الســياني» ومصــور قنــاة يمــن شــباب «أبــو بكــر
اليوســفي» مــن قبــل قناصــة مليشــيا الحوثــي فــي الســابع
مــن مايــو /أيــار وذلــك أثنــاء تغطيتهمــا مواجهــات فــي مدينــة
تعــز اليمنيــة بيــن المقاومــة الشــعبية وجماعــة الحوثــي.
 .3.8.2.3.10.2وفــي الســابع مــن أيلــول تعــرض المصــور
فــي قنــاة يمــن شــباب «أبــو بكــر اليوســفي» لإلصابــة
بقدمــه اليســرى برصــاص مســلحي جماعــة الحوثــي فــي
تعــز للمــرة الثالثــة علــى التوالــي ،وذلــك أثنــاء تغطيتــه
لمجريــات األحــداث واالشــتباكات التــي شــهدتها المدينــة بيــن
المقاومــة والحوثييــن.

الناطقــة باســم التنظيــم الناصــري مــن األكشــاك والمكتبــات
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الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

 .3.8.2.3.10.3وتعــرض مراســل المصــدر أونالين بمحافظة
مــأرب «عبــد اللــه القــادري» فــي  13أيلــول لإلصابــة بشــظية
قذيفــة هــاون فــي قدمــه اليمنــى ،حيــث أطلــق الحوثيــون
القذيفــة علــى مــكان قريــب مــن تواجــده فــكان القــادري أحــد

وكســرها فــي  25ينايــر .وفــي اليــوم نفســه تعــرض مصــور
وكالــة رويتــرز «محمــد الســياغي» إلــى محاولــة مصــادرة
كاميــرات التصويــر وكســر عدســات إحــدى الكاميــرات مــن
قبــل عناصــر جماعــة الحوثــي.

المصابيــن بهــا.

 .3.8.2.3.14منــع وقطــع البــث اإلذاعــي والفضائــي؛

 .3.8.2.3.11حجــز أدوات العمــل؛ وحجــزت جماعــة الحوثــي

تعرضــت  4قنــوات فضائيــة للمنــع أو قطــع البــث مــن قبــل

أدوات عمــل  6إعالمييــن ،وبلغــت نســبتهم مــن مجمــوع
انتهــاكات الجماعــة  ،%2وبلغــت نســبتهم مــن مجمــوع انتهاكات
حجــز أدوات العمــل التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة .)%5.8( 104

.3.8.2.3.11.1

وتعمــد عناصــر الحوثــي حجــز أدوات عمــل

الصحفييــن خــال يومــي  25و 26ينايــر أثنــاء قيــام الصحفييــن
بتغطيــة تظاهــرة بــاب صنعــاء المناوئــة للحوثــي ،حيــث حجــزت
كاميــرا طاقــم قنــاة ســهيل الفضائيــة ،وكاميــرا مصــور وكالــة
رويتــرز «خالــد عبداللــه المهــدي» ،وكاميرتــي مصــور قنــاة الحــرة
األمريكيــة «محمــد عيضــة» ،فيمــا حجــزت الكاميــرا والهواتــف
الجوالــة لطاقــم قنــاة العــرب الفضائيــة ،كمــا حجــزت كاميرتــا
مصــور شــبكة التلفزيــون العربــي «أحمــد حمــران» ومصــور

جماعــة الحوثــي ،مــا شــكلت نســبتها  %1.3مــن مجمــوع
انتهــاكات الحوثــي ،كمــا شــكلت مــا نســبته  %11.4مــن
مجمــوع منــع البــث اإلذاعــي والفضائــي الكلــي التــي
وثقهــا التقريــر.

.3.8.2.3.14.1

وتعرضــت «قنــاة عــدن الفضائيــة»

فــي  22ينايــر لوقــف بثهــا بعــد ثــوان قليلــة مــن بــدء بــث
بيــان اللجنــة األمنيــة العليــا فــي عــدن ،وقــال مصــدر فــي
المؤسســة اليمنيــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون أن أوامــر
صــادرة مــن الحوثييــن بقطــع البــث الفضائــي للقنــاة والــذي
يتــم عبــر محطــة التلفزيــون فــي صنعــاء.

.3.8.2.3.14.2

وفــي  5أبريــل تعــرض المبنــى الــذي

وكالــة األناضــول «عبــد اللــه حمــران».

يوجــد فيــه «تلفزيــون عــدن» للقصــف بقذائــف الهــاون

 .3.8.2.3.12حجــز الحريــة؛ وتعــرض  6إعالمييــن لحجــز الحريــة

مــن قبــل جماعــة الحوثــي ممــا أدى إلــى انقطــاع البــث

مــن قبــل عناصــر الحوثــي مــا تشــكل نســبتها  %2مــن مجمــوع
انتهــاكات الحوثــي ،و %2.6مــن مجمــوع انتهــاكات حجــز الحريــة
الكلــي التــي وثقهــا التقريــر.

.3.8.2.3.12.1

وقــد قامــت عناصــر مــن الحوثييــن فــي

الثالــث مــن ينايــر باحتجــاز المصــور «ســامي العنســي» مصــور
قنــاة ســكاي نيــوز لمــدة ســاعة ،وتهديده بمصــادرة أدوات عمله
خــال جولــة فــي عمــران .وفــي الخامــس مــن ينايــر تعــرض
المصــور «عبــد العزيــز الصبــري» مصــور قنــاة الجزيــرة لالحتجــاز
مــن قبــل نقطــة تفتيــش تابعــة لجماعــة الحوثييــن.

.3.8.2.3.12.2

وفــي  25ينايــر احتجــزت مليشــيا الحوثــي

الصحفــي فــي صحيفــة األهالــي «هيثــم الشــهاب» لعــدة
ســاعات .وفــي  26أبريــل قامــت مجموعــة مــن مســلحي
الحوثــي باقتحــام قنــاة «بلقيــس الفضائيــة» فــي صنعــاء
وعمــدوا إلــى احتجــاز الموظفيــن داخــل المكتــب.

.3.8.2.3.13

االعتــداء علــى أدوات العمــل؛ تكــررت

االعتــداءات علــى أدوات العمــل  4مــرات وبنســبة بلغــت %1.3
مــن مجمــوع انتهــاكات الحوثــي ،وبنســبة  %4.5مــن مجمــوع
االعتــداء علــى هــذا النــوع مــن االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر
والبالغــة .89

.3.8.2.3.13.1

لقــد قامــت عناصــر مــن جماعــة الحوثــي

باالعتــداء علــى الكاميــرا الخاصــة للمصــور «زيــن الســقاف»
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والتوقــف عــن العمــل.

.3.8.2.3.15

التحريــض؛ ووثــق التقريــر  4انتهــاكات

بـ»التحريــض» علــى إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة مــا
شــكلت نســبتهم  %1.3مــن مجمــوع انتهــاكات الحوثــي،
و %18.2مــن المجمــوع الكلــي لعمليــات التحريــض
واالعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة التــي وثقهــا
التقريــر والبالغــة .22
 .3.8.2.3.15.1لقــد حــرض زعيــم جماعــة الحوثــي عبــد
الملــك الحوثــي فــي  19أيلــول المســلحين مــن اللجــان
الشــعبية التابعــة لــه باعتقــال الصحفييــن والمثقفيــن
والسياســيين المناوئيــن لجماعتــه.

.3.8.2.3.15.2

وفــي  22نوفمبــر هاجمــت صحيفــة

الديــار المقربــة مــن جماعــة الحوثــي اإلعالميــة «تــوكل
كرمــان» إضافــة إلــى إعالميــات يمنيــات يعملــن فــي «قناة
بلقيــس» ،ونشــرت الصحيفــة صــورا لإلعالميــات اليمنيــات
الالتــي يعملــن فــي قنــاة بلقيــس المملوكــة لـ«كرمــان»
وعنونــت بمانشــيت عريــض «فضائــح تــوكل كرمــان فــي
إســطنبول» ،وتظهرهــن الصــور وهــن فــي حفلــة زفــاف
أقيمــت ألحــد زمالئهــن فــي القنــاة.

.3.8.2.3.15.3

وفــي التاســع مــن ديســمبر نشــرت

ً
تقريــرا مطــوال
صحيفــة «ال» المواليــة لجماعــة الحوثــي

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

تحــت عنــوان «صنعــاء كعاصمــة إلعــام العــدوان» تضمــن
ً
ً
خطيــرا ضــد صحيفــة «الوحــدوي» وطاقمهــا ،وذلــك
تحريضــا
رغــم منــع وزارة اإلعــام الخاضعــة لســيطرة الحوثــي الصحيفــة
مــن الطباعــة.

.3.8.2.3.16

الحديــدة إلــى منزلــه الكائــن فــي مديريــة بنــي قيــس غــرب
مدينــة حجــة.

.3.8.2.3.18

القرصنــة اإللكترونيــة؛ وســجل التقريــر 3

حــاالت قرصنــة إلكترونيــة قامــت بهــا جماعــة الحوثــي ،وبلغت

إيــذاء ذوي القربــى؛ وتعــرض  3إعالمييــن

نســبتها مــن مجمــوع انتهــاكات الجماعــة  ،%1كمــا بلغــت

إليــذاء أقربائهــم مــن قبــل جماعــة الحوثــي بســبب مواقفهــم

نســبتها  %10.3مــن المجمــوع الكلــي للقرصنــة اإللكترونيــة

اإلعالميــة تجــاه الجماعــة ،وقــد شــكلت نســبة هــذا االنتهــاكات

التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  29حالــة.

مــن مجمــوع انتهــاكات الحوثــي  ،%1كمــا شــكلت مــا نســبته
 %42.8مــن مجمــوع هــذا النــوع مــن االنتهــاكات التــي وثقهــا
التقريــر والبالغــة .7

.3.8.2.3.16.1

 .3.8.2.3.18.1وفــي  17أكتوبــر أقــدم قراصنــة ينتمــون
لجماعــة الحوثــي علــى اختــراق وقرصنــة شــركة «حلــول»
المتخصصــة فــي المواقــع اإللكترونيــة ،وعــدة مواقــع إخبارية

وقــام مســلحون حوثيــون فــي  13أبريــل

يمنيــة أبرزهــا موقــع «المشــهد اليمنــي» ،وموقع «الســلطة

بمداهمــة منــزل الصحفــي «معــد الزكــري» واختطفــوا شــقيقيه

الرابعــة» ،ونشــر القراصنــة رســالة للصحفييــن واإلعالمييــن

ووالــده واقتادوهــم بقــوة وتحــت تهديــد الســاح بعــد االعتــداء

علــى موقــع المشــهد جــاء فيهــا «الســام عليكــم ورحمــة

عليهــم بالضــرب بأعقــاب البنــادق أثنــاء مقاومتهــم ورفضهــم

اللــه وبركاتــه رســالة إلــى كل اإلعالمييــن والصحفييــن

الذهــاب مــع المســلحين.

والناشــطين ،اتقــوا اللــه فيمــا تقولــون أو تكتبــون أو

.3.8.2.3.16.2

وأقدمــت جماعــة الحوثــي فــي مدينــة

«دمــت» شــمال محافظــة الضالــع يــوم  24نوفمبــر علــى
مداهمــة منــزل الصحفــي «نصــر المســعدي» مراســل قنــاة
ســهيل الفضائيــة ،حيــث أفــاد المســعدي فــي بيــان لقنــاة
ســهيل التــي يعمــل لصالحهــا ،أن مليشــيات الحوثــي داهمــت
منزلــه فــي محاولــة الختطافــه علــى خلفيــة نشــاطه الصحفــي،

تنشــرون أو تنقلــون أو تزيفــون مــن وقائــع وحقائــق» ،وأعلــن
القائمــون علــى موقــع المشــهد فــي صفحتــه الخاصــة علــى
شــبكة التواصــل االجتماعــي «فيســبوك» أنــه إضافــة إلــى
موقــع «المشــهد اليمنــي» فقــد تمــت قرصنــة عــدة مواقــع
يمنيــة أخــرى «لتكميــم األفــواه وطمــس الحقائــق».
 .3.8.2.3.19القتــل غيــر العمــد؛ فــي العشــرين مــن مايــو/

مشــيرا إلــى أن أنهــم اختطفــوا شــقيقه مــن المنــزل ،كمــا

أيــار فقــد الصحفيــان «عبــد اللــه قابــل» و»يوســف العيــزي»

حاولــوا اختطــاف نجلــه البالــغ مــن العمــر أحــد عشــر عامــا.

مراســا قنــاة يمــن شــباب وســهيل بمحافظــة ذمــار حياتهمــا

.3.8.2.3.17

محاولــة االختطــاف؛ وثــق التقريــر ثــاث

محــاوالت اختطــاف إلعالمييــن بــاءت بالفشــل مــن قبــل عناصــر
الحوثــي فــي اليمــن ،وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع انتهــاكات
الجماعــة .%1
 .3.8.2.3.17.1وقــد حاصــر أفــراد مــن جماعــة الحوثــي فــي
 12أغســطس منــزل مراســل المصــدر أوناليــن فــي محافظــة
الحديــدة «بســيم الجنانــي» وحاولــوا اقتحــام المنــزل ظنـ ًـا منهــم
أنــه بداخلــه ،وظلــوا مــا يقــارب ســاعة مهدديــن باقتحامــه
بهــدف اختطافــه ،لكنــه لــم يكــن وقتهــا فــي المنــزل ،وبقــي
بعدهــا متواريـ ًـا عــن األنظــار خشــية اختطافــه.
 .3.8.2.3.17.2وفــي  24نوفمبــر أقدمــت جماعــة الحوثــي
فــي مدينــة «دمــت» شــمال محافظــة الضالــع علــى مداهمــة
منــزل الصحفــي «نصــر المســعدي» مراســل قنــاة ســهيل
الفضائيــة فــي محاولــة الختطافــه علــى خلفيــة نشــاطه
الصحفــي.

.3.8.2.3.17.3

وفــي  18ديســمبر تعــرض الصحفــي

المســتقل «دحــان الشــمري» لمحاولــة اختطــاف مــن قبــل
مســلحين حوثييــن بعــد تعقبــه عندمــا كان عائــدا مــن مدينــة

بعــد اختطافهمــا مــن قبــل جماعــة الحوثــي بســبب تغطيتهمــا
إلحــدى الفعاليــات الصحفيــة ،حيــث قامــت جماعــة الحوثــي
باقتيــاد الصحفييــن إلــى مركــز الرصــد الزلزالي فــي جبل هران
الــذي تعــرض للقصــف الجــوي أكثــر مــن مــرة ،فيمــا حملــت
نقابــة الصحفييــن اليمنييــن جماعــة الحوثــي مســؤولية قتــل
الصحفييــن اللذيــن احتجزتهمــا فــي موقــع يتعــرض للقصــف
بصــورة متكــررة وســبق وحــذرت النقابــة الجماعــة مــن خطــورة
تصرفهــا هــذا باســتخدام الصحفييــن كــدروع بشــرية.
 .3.8.2.3.20التعذيــب؛ وتمكــن الباحثــون فــي «ســند» من
توثيــق حالتــي تعذيــب ،وبنســبة بلغــت  %0.6مــن مجمــوع
انتهــاكات الحوثــي ،وبنســبة  %8مــن المجمــوع الكلــي
لحــاالت التعذيــب التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  25حالــة.
 .3.8.2.3.20.1ومــن الحــاالت الهامــة التــي وثقهــا الباحــث
قيــام مســلحين حوثييــن فــي الثانــي مــن ينايــر باختطــاف
المصــور بقنــاة آزال «معــد الزكــري» وشــقيقه معتــز مــن أمــام
منزلهمــا فــي منطقــة عصــر فــي العاصمــة صنعــاء ،حيــث
اقتادوهمــا إلــى جهــة مجهولــة ،وقد أفاد الزكــري أنه «تعرض
لالختطــاف علــى خلفيــة إعــداده مــادة تلفزيونيــة تضمنــت
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تصريحــات لقــادة مــن تنظيــم القاعــدة ،حيــث وصلــت
إلــى جــوار منزلــه خمــس ســيارات وعلــى متنهــا مســلحين
بأســلحة متوســطة وخفيفــة ،قامــوا بتطويــق المنطقــة
ً
ـخصا لمناداتــه ،واســتجاب لهــم أخــوه الصغيــر
وأرســلوا شـ
معتــز فقامــوا باقتيــاده إلــى الســيارة ،وعنــد خــروج معــد
تــم اقتيــاده أيضــا إلــى مــكان مجهــول بعــد تغطيــة أعينهمــا
وإدخالهمــا فــي زنزانتيــن انفراديتيــن ،حيــث تعــرض للضــرب
مــن قبــل أحــد المحققيــن الــذي حــاول انتــزاع االعترافــات
منــه ،كمــا تعــرض للتعذيــب بالمــاء البــارد المتســخ ،وعومــل
معاملــة ســيئة ،ولــم يفــرج عنــه إال مســاء اليــوم التالــي،
وقــد تــم إيصالــه إلــى حــي قريــب مــن منزلــه ،وحســب بــاغ
اإلعالمــي الزكــري فإنــه عانــى مــن رضــوض جــراء تعرضــه
للــركل ،وعانــى مــن البــرد القــارس ،وعــاش وضعـ ًـا نفسـ ً
ـيا
سـ ً
ـيئا.
 .3.8.2.3.21االســتهداف المتعمــد باإلصابــة؛ أصيــب
المصــوران الصحفيــان «بســام الســياني» مصــور شــبكة
تعــز اإلخباريــة ،و«أبــو بكــر اليوســفي» مصــور قنــاة
يمــن شــباب مــن قبــل قناصــة مليشــيا الحوثــي وذلــك
أثنــاء تغطيتهمــا مواجهــات فــي مدينــة تعــز اليمنيــة بيــن
المقاومــة الشــعبية وجماعــة الحوثــي فــي الســابع مــن
مايــو /أيــار ،وبنســبة  %0.6مــن مجمــوع انتهــاكات الحوثــي.

.3.8.2.3.22

االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة؛

تعــرض صحفيــان العتــداءات علــى ممتلكاتهمــا الخاصــة
وبنســبة  %0.6مــن المجمــوع الكلــي النتهــاكات الحوثــي،
ففــي الثانــي مــن ينايــر هــدد مســلحو جماعــة الحوثــي
الصحفــي «عقيــل الحاللــي» عضــو اللجنــة النقابيــة فــي
وكالــة «ســبأ» لألنبــاء ومراســل صحيفــة االتحــاد اإلماراتيــة
بتفجيــر منــزل والــده فــي مديريــة ضــروان بمحافظــة ذمــار،
وقــال الحاللــي أن «المســلحين أطلقــوا النيــران مــن
أســلحتهم المتوســطة والخفيفــة علــى المنــزل مــن جميــع
الجهــات ،وأن أضــرارا ماديــة لحقــت بالمنــزل» .وفــي 13
أبريــل قــام مســلحون حوثيــون بمداهمــة منــزل الصحفــي
«معــد الزكــري» وقامــوا بتفتيــش المنــزل والعبــث
بمحتوياتــه.

.3.8.2.3.23

ووثــق التقريــر انتهــاكات صــدرت عــن

الحوثــي لمــرة واحــدة وهــي :المنــع مــن النشــر والتوزيــع،
المنــع مــن التنقــل والســفر ،المصــادرة بعــد الطبــع ،المنــع
مــن العمــل اإلعالمــي ،حــذف محتويــات الكاميــرا واالعتــداء
اللفظــي.
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ً
.3.8.3
ثانيا :انتهاكات «جماعة الحوثي» الجسيمة

.3.8.3.1

بلــغ مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة الصــادرة عــن

«جماعــة الحوثــي» بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة
فــي اليمــن  83انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %33.5مــن مجمــوع انتهــاكات
الجماعــة البالغــة  248انتهـ ً
ـاكا.
 .3.8.3.2وبلغــت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات
الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%6.5( 1269بينمــا
بلغــت مــا نســبته  %2مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي التــي
وثقهــا التقريــر.
الجدول رقم ( :)40انتهاكات «جماعة الحوثي «الجسيمة»

وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%13.4( 521فيمــا بلغــت النســبة
مقارنــة مــع المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر
والبالغــة  4034انتهـ ً
ـاكا .%1.8

.3.8.4.3

وحــل فــي المرتبــة الثانيــة االعتــداء علــى الحــق

فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام مكـ ً
ـررا  59مــرة وبنســبة
 %23.8مــن مجمــوع اعتــداءات الجماعــة ،وبنســبة  %4مــن
مجمــوع االعتــداءات علــى هــذا النــوع مــن الحقــوق الكلــي
والبالغــة  ،1456فيمــا بلغــت مــا نســبته  %1.5مــن مجمــوع
االعتــداءات التــي وثقهــا التقريــر.
 .3.8.4.4وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة االعتــداء علــى الحق في
الحريــة واألمــان الشــخصي مــن خــال التوســع فــي عمليــات

االنتهاكات الجسيمة

التكرار

%

اختطــاف اإلعالمييــن وإخفائهــم قسـ ً
ـرا وحجــز حريتهــم ،وقــد

االختطاف واالختفاء
القسري

48

58

تكــرر االعتــداء علــى هــذا الحــق  57مــرة بنســبة  %23مــن

االعتداء الجسدي

17

20.5

الكلــي علــى هــذا الحــق والبالغــة  ،506وبنســبة  %1.4مــن

اإلصابة بجروح

6

7.2

مجمــوع االنتهــاكات الكلــي التــي وثقهــا التقريــر.

إيذاء ذوي القربى

3

3.6

 .3.8.4.5وتكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية

محاولة االختطاف

3

3.6

مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن  43مــرة وبنســبة

االستهداف المتعمد
باإلصابة

2

2.4

التعذيب

2

2.4

القتل غير العمد

2

2.4

مجموع االنتهاكات
الجسيمة للحوثي

83

%33.5

المجموع الكلي
لالنتهاكات الجسيمة

1269

%6.5

المجموع العام
لالنتهاكات

4034

%2

ً
.3.8.4
ثالثــا :اعتــداءات «جماعــة الحوثــي» علــى الحقــوق

اإلنســانية بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة 2015

.3.8.4.1

تميــزت اعتــداءات «جماعــة الحوثــي» عــن باقــي

الجهــات المنتهكــة باعتداءاتهــا المتكــررة علــى مقــار وأدوات
العمــل ومصادرتهــا ،وهــي اعتــداءات تطــال الحــق فــي التملــك
والتــي بلغــت نســبتها مــن مجمــوع اعتــداءات الجماعــة علــى
الحقــوق اإلنســانية  %28.6حيــث تكــررت  71مــرة .وحلــت فــي
المرتبــة األولــى مــن بيــن االعتــداء علــى تســع حقــوق إنســانية

انتهــاكات الحوثــي ،وبنســبة  %11.3مــن مجمــوع االعتــداءات

 %17.3مــن مجمــوع االعتــداءات علــى الحقــوق اإلنســانية،
وبنســبة  %3.5مــن مجمــوع االعتــداء الكلــي علــى هــذا الحــق
التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  .1234وحــل فــي المرتبــة
الرابعــة.

.3.8.4.6

وجــاء االعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة

ً
مكــررا  9مــرات وبنســبة  %3.6مــن
بالمرتبــة الخامســة
انتهــاكات الحوثــي ،وبنســبة  %27.7مــن مجمــوع االعتــداءات
علــى هــذا الحــق الكلــي والبالغــة .35
 .3.8.4.7وحــل فــي المرتبــة السادســة االعتــداء علــى الحــق
فــي معاملــة غيــر تمييزيــة مــن خــال التحريــض وقــد تكــرر 4
مــرات بنســبة  %1.6مــن مجمــوع انتهــاكات الحوثــي ،وبنســبة
 %18.2مــن مجمــوع االعتــداءات علــى الحــق المذكــور التــي
وثقهــا التقريــر.

.3.8.4.8

وتكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع

للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة مرتيــن وبنســبة %0.8
مــن انتهــاكات الحوثــي ،وبنســبة  %3مــن مجمــوع االعتداءات
علــى هــذا الحــق الكلــي التــي وثقهــا التقريــر والتــي بلغــت
 .68وحــل فــي المرتبــة الســابعة إلــى جانــب االعتــداء علــى

صــدرت عــن الجماعــة تمكــن الباحثــون مــن توثيقهــا.

الحــق فــي الحيــاة والــذي بلغــت نســبته مــن المجمــوع العــام

 .3.8.4.2وبلغــت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك

والبالغــة .)%3.5( 57

مقارنــة مــع المجمــوع العــام لهــذا النــوع مــن االعتــداءات التــي
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وفــي المرتبــة الثامنــة واألخيــرة حــل االعتــداء علــى

 .3.9.1.3ويمكــن القــول بــأن التنظيــم ال يحفــل كثيرا بحياة

الحــق فــي حريــة التنقــل والســفر واإلقامــة والــذي ســجل لمــرة

الصحفييــن وعائالتهــم ،بــل إنــه يــكاد يترصــد الصحفييــن

واحــدة وبنســبة  %0.4مــن اعتــداءات الحوثــي ،وبنســبة %1.7

واإلعالمييــن عــن ســابق إصــرار ممــا حــول العــراق علــى وجه

مــن المجمــوع الكلــي لهــذا النــوع مــن االعتــداءات والتــي بلغــت

الخصــوص إلــى أكثــر األماكــن خطــرا علــى حيــاة الصحفييــن.

.58

 .3.9.1.4ووفقـ ًـا لعمليــات الرصــد والتوثيــق التــي قامــت

الجــدول رقــم ( :)41الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن قبــل

بهــا شــبكة «ســند» طيلــة عــام  2015فــإن «تنظيــم داعــش»

«جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن

فــي العــراق قــد ســجل أعلــى معــدالت قتــل للصحفييــن

.3.8.4.9

الحق المعتدى عليه

حيــث فقــد  28صحفيــا حياتهــم بالقتــل العمــد ،كمــا ســجل

التكرار

%

الحق في التملك

71

28.6

الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

59

23.8

مــا بيــن فتــرة اختطــاف لشــهور إلــى يــوم واحــد فقــط،
وبعضهــم لســاعات معــدودة وذلــك قبــل تنفيــذ عمليــات

التنظيــم ثانــي أعلــى معــدالت االختطــاف بعــد «جماعــة
ً
صحفيــا ،معظمهــم
الحوثــي» فــي اليمــن باختطــاف 16

الحق في الحرية واألمان الشخصي

57

23

الحق في السالمة الشخصية

43

17.3

إعــدام وحشــية بحقهــم.

الحق في الخصوصية

9

3.6

 .3.9.1.5وال يعفــي القانــون الدولــي اإلنســاني تنظيــم

الحق في معاملة غير تمييزية

4

1.6

داعــش مــن المســؤولية القانونيــة والجنائيــة وتبقــى

الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو
لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الال إنسانية أو المهينة

2

0.8

الحق في الحياة

2

0.8

العقــاب.

الحق في حرية التنقل والسفر واإلقامة

1

0.4

.3.9.1.6

المجموع

248

100%

 .3.9الفصــل الثامــن :انتهــاكات «تنظيــم داعــش»
علــى حريــة اإلعــام 2015
.3.9.1

مقدمة

 .3.9.1.1شــكلت جرائــم «تنظيــم داعــش» ضــد حريــة اإلعــام
ً
ً
جديــدا طــرأ علــى الحريــات اإلعالميــة فــي
اتجاهــا
واإلعالمييــن
العالــم العربــي عــام  ،2015وجرائــم هــذا التنظيــم اإلرهابــي ضــد
حريــة اإلعــام تعتبــر جـ ً
ـزءا مــن جرائمــة الجســيمة ضــد اإلنســانية
التــي مارســها فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا وتمكــن مــن
دخولهــا فــي ســوريا والعــراق وأيضـ ًـا ليبيــا.
 .3.9.1.2واشــتهر «داعــش» باختطــاف الصحفييــن العراقييــن
وإعدامهــم رميــا بالرصــاص فــي الســاحات العامــة وبمحاكمــات
ميدانيــة خــارج إطــار القانــون ،وباقترافــه العديــد مــن االنتهــاكات
التــي يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي اإلنســاني .فيمــا تجاهــل
«داعــش» قوانيــن النــزاع المســلح التــي تهدف لحمايــة المدنيين،
لكــن القــوات العراقيــة التــي تقاتلــه ال تتحمــل مســؤوليتها
بحســب المعاييــر الدوليــة .بينمــا تتحمــل الدولــة العراقيــة جـ ً
ـزءا من
المســؤولية.

جرائمــه رهــن المالحقــة وال تســقط بالتقــادم .وفــي وقــت
ال يــزال فيــه وضــع ســامة الصحفييــن فــي المناطــق
التــي يتواجــد فيهــا «داعــش» صعبــا ،يســتمر اإلفــات مــن
ويتنــاول هــذا الفصــل مــن التقريــر انتهــاكات

«تنظيــم داعــش» فــي العــراق وســوريا وليبيــا علــى
وجــه التحديــد لبــروز انتهاكاتــه الجســيمة والمتمثلــة فــي
االختطــاف والقتــل العمــد فــي هــذه الــدول ،بينمــا يتنــاول
عـ ً
ـددا مــن االعتــداءات علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام وعمليــات التحريــض التــي وصلــت إلــى دول
عربيــة أخــرى وهــي األردن ،اإلمــارات ،الســعودية ولبنــان.
ً
تحديــدا تلــزم الدولــة العراقيــة
إال أن جرائمــه فــي العــراق
بمالحقــة كل مــن يثبــت عليــه مــن «تنظيــم داعــش»
اقترافــه جرائــم إعــدام وإخفــاء قســري مالحقــة قانونيــة،
وإلقــاء القبــض عليهــم وتقديمهــم للعدالــة.
 .3.9.1.7ويناقــش هــذا الفصــل انتهــاكات مــا يعــرف بتنظيم
«داعــش» علــى الصحفييــن والمؤسســات االعالميــة،
ومقاربــة تلــك االنتهــاكات بالقانــون اإلنســاني فضــا
عــن حصرهــا وتحليلهــا لتوضيــح مجمــل االنتهــاكات التــي
اقترفهــا التنظيــم خــال ســنة .2015
 .3.9.1.8واعتمــد الباحثــون نــص ميثــاق مونتيفيــدو بــأن
«دولــة الخالفــة» التــي أعلنهــا «تنظيــم داعــش» ال تعتبــر
دولــة بقــدر كونهــا مجموعــة مســلحة نجحــت بالســيطرة
خــال العــام  2015علــى نحــو نصــف مســاحة ســوريا وثلــث
مســاحة العــراق بإرهــاب المدنييــن وارتــكاب جرائــم حــرب
أجمــع المجتمــع الدولــي علــى إدانتهــا ،وقــام بتصنيــف
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التنظيــم كمجموعــة إرهابيــة تســتوجب المعاقبــة.

.3.9.1.9

كمــا أن القانــون الدولــي اإلنســاني ينطبــق علــى

الجماعــات المســلحة بالرغــم مــن كونهــا ليســت دوال بالمفهــوم
القانونــي علــى نحــو حالــة «تنظيــم داعــش» ،وليــس خــارج
المحاســبة والمالحقــة القانونيــة الدوليــة لغايــات تحقيــق العدالة
اإلنســانية التــي نــص عليهــا القانــون الدولــي اإلنســاني بــدءا
مــن نظــام محكمــة نورنبيــرغ وحتــى قــرار مجلــس األمــن رقــم
 2222الــذي أكــد علــى حمايــة الصحفييــن باعتبارهــم مدنييــن
وألــزم الــدول بتأميــن حمايتهــم.

.3.9.1.10

وأمــا المســؤولية القانونيــة الدوليــة لحكومــات

ً
تحديــدا؛ فقــد وقــع العــراق بتاريــخ 2011/6/7
العــراق وســوريا
علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،كمــا وقــع علــى اتفاقيــة
حمايــة األشــخاص مــن االختفــاء القســري بتاريــخ ،2010/11/23
فضــا عــن توقيعــه علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،لكنــه
ال يــزال ليــس طرفــا موقعــا فــي اتفاقيــة المحكمــة الجنائيــة
الدوليــة أو نظــام رومــا .وســوريا هــي األخــرى إحــدى الــدول التــي
وقعــت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بتاريــخ ،2004/8/19
لكنهــا ليســت طرفــا موقعــا علــى اتفاقيــة حمايــة األشــخاص
مــن اإلختفــاء القســري ،كمــا أنهــا ليســت طرفــا فــي اتفاقيــة
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

.3.9.1.11

كمــا أن القتــل العمــد أثنــاء الصراعــات المســلحة

ترقــى إلــى جرائــم الحــرب ،وهــذا مــا تــم اقترافــه بحــق
الصحفييــن علــى حــد ســواء وبمــا يخالــف الحــق اإلنســاني فــي
الحيــاة الــذي رســخته وأكدتــه المــادة ( )3مــن اإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان التــي نصــت علــى أن (لــكل فــرد الحــق فــي
الحيــاة والحريــة وســامة شــخصه) ،وكمــا نصــت عليــه الفقرتــان
( )1و( )3مــن المــادة ( )6مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية ،فقــد نصــت الفقــرة ( )1علــى أن (الحــق
فــي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان .وعلــى القانــون أن يحمــي
هــذا الحــق .وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا) .ووفقــا
لمنطــوق الفقــرة ( )3مــن نفــس المــادة فإنــه (حيــن يكــون
الحرمــان مــن الحيــاة جريمــة مــن جرائــم اإلبــادة الجماعيــة ،يكــون
مــن المفهــوم بداهــة أنــه ليــس فــي هــذه المــادة أي نــص يجيــز
أليــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن تعفــي نفســها علــى
أيــة صــورة مــن أي التــزام يكــون مترتبــا عليهــا بمقتضــى أحــكام
اتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا) ،وهــو
مــا يلــزم الدولــة العراقيــة ـ علــى ســبيل المثــال ـ بمنــع هــذه

 .3.9.1.12وال تعفــي االتفاقيــات الدوليــة مــن مســؤولية
الدولــة المركزيــة القانونيــة والقضائيــة مــن متابعــة ومالحقــة
كل مــن يرتكــب جرائــم وانتهــاكات بحــق الصحفييــن ،لكونهــا
مســؤولية قانونيــة وقضائيــة ،ممــا يبقــي الحكومــات
المركزيــة فــي كل مــن العــراق وســوريا مقصــرة تمامــا فــي
تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة والقانــون اإلنســاني بحــق
مرتكبــي اإلنتهــاكات التــي ترقــى إلــى اعتبارهــا جرائــم حــرب
بحــق الصحفييــن والمدنييــن.

.3.9.1.13

وينــص النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة

الدوليــة علــى اختصاصهــا فــي النظــر فــي جرائــم الحــرب،
فضــا عــن جرائــم اإلبــادة ،والجرائــم على اإلنســانية ،وجريمة
العــدوان ،وذلــك حينمــا تخفــق أدوات العدالــة الوطنيــة.
ويمكــن للــدول األعضــاء ومجلــس األمــن الدولــي والمدعــي
العــام لــدى المحكمــة إحالــة القضايــا إليهــا.

.3.9.1.14

ويعتقــد الباحــث بــأن الحكومتيــن فــي العــراق

وســوريا لــم تنجحــا بمحاكمــة أي ممــن اقترفــوا جرائــم حــرب
أثنــاء النــزاع المســلح ضــد المدنييــن ممــا يبقي البــاب مفتوحا
ألي دولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة أو مجلــس األمــن أو
حتــى المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إحالــة كل
مــن ارتكــب جرائــم حــرب ســواء مــن «تنظيــم داعــش» أو مــن
النظــام فــي كل مــن العــراق وســوريا ،أو مــن الجماعــات
المســلحة األخــرى .وينطبــق هــذا األمــر أيضـ ًـا علــى ليبيــا.
 .3.9.1.15وقــد نصــت اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب
والجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية فــي مادتهــا األولــى
علــى مــا يلــي :ال يســري أي تقــادم علــى الجرائــم التاليــة
بصــرف النظــر عــن وقــت ارتكابهــا ســواء فــي وقــت الحــرب
أو فــي وقــت الســلم ،وهــي الجرائــم التــي نــص عليهــا
النظــام األساســي لمحكمــة نورمبــرغ العســكرية والتــي تــم
تأكيدهــا فــي قــراري الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ( 3د-
 )1المــؤرخ فــي  13شــباط/فبراير  ،1946و( 95د )1-المــؤرخ
فــي  11كانــون األول/ديســمبر  ،1946وال ســيما «الجرائــم
الخطيــرة» المعــددة فــي اتفاقيــة جنيــف المعقــودة فــي 12
آب/أغســطس  1949لحمايــة ضحايــا الحــرب ،وكذلــك الجرائــم
المرتكبة ضد اإلنســانية ،ســواء في زمن الحرب أو في زمن
الســلم ،والــوارد تعريفهــا فــي النظــام األساســي لمحكمــة
نورمبــرغ العســكرية الدوليــة الصــادر فــي  8آب/أغســطس
 ،1945والــوارد تأكيدهــا فــي قــراري الجمعيــة العامــة ( 3د)1-
المــؤرخ فــي  13شــباط/فبراير  1946و ( 95د )1-المــؤرخ فــي

الجرائــم ســواء أكانــت جرائــم قتــل عمــد ،أو جرائــم إبــادة جماعيــة

 11كانــون األول/ديســمبر  ،1946والطــرد باالعتــداء المســلح

متعمــدة.

أو االحتــال ،واألفعــال المنافيــة لإلنســانية والناجمــة عــن
سياســة الفصــل العنصــري ،وجريمــة اإلبــادة الجماعيــة الــوارد
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تعريفهــا فــي اتفاقيــة عــام  1948بشــأن منــع جريمــة اإلبــادة
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا ،حتــى لــو كانــت األفعــال المذكــورة
ال تشــكل إخــاال بالقانــون الداخلــي للبلــد الــذي ارتكبــت فيــه.

.3.9.1.16

وألزمــت االتفاقيــة فــي مادتهــا الثالثــة الــدول

األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة بالتعهــد باتخــاذ جميــع التدابيــر
الداخليــة ،التشــريعية أو غيــر التشــريعية ،الالزمــة لكــي يصبــح
فــي اإلمــكان القيــام ،وفقــا للقانــون الدولــي ،بتســليم
األشــخاص المشــار إليهــم فــي المــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة.
 .3.9.1.17ووفقــا لنــص المــادة الرابعــة مــن االتفاقيــة فــإن
علــى الــدول األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة التعهــد بالقيــام،
وفقــا لإلجــراءات الدســتورية لــكل منهــا ،باتخــاذ أيــة تدابيــر
تشــريعية أو غيــر تشــريعية تكــون ضروريــة لكفالــة عــدم ســريان
التقــادم أو أي حــد آخــر علــى الجرائــم المشــار إليهــا فــي المادتيــن
األولــى والثانيــة ،ســواء مــن حيــث المالحقــة أو مــن حيــث
المعاقبــة ،ولكفالــة إلغائــه إن وجــد.
 .3.9.1.18وفــي إطــار المســؤوليات القانويــة الدوليــة؛ قامت
منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي نيســان مــن العــام 2015
بتوجيــه نــداء رســمي إلــى مجلــس األمــن الدولــي دعــت فيــه
إلحالــة «جرائــم الحــرب ضــد صحفييــن فــي ســوريا والعــراق»
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن أجــل الكشــف عــن حقيقــة
األعمــال الرهيبــة المرتكبــة ضــد الصحفييــن وردع األطــراف عــن
ارتــكاب أخــرى.

.3.9.1.19

وقالــت المنظمــة إن «مكافحــة اإلفــات مــن

العقــاب مســألة مهمــة جــدا لضمــان أمــن الصحفييــن .وال يمكــن
أن تتحقــق فــي حــال عــدم إجــراء تحقيــق ،ويبــدو لنــا نظــرا إلــى
مــدى فظاعــة االنتهــاكات بحــق الصحفيين أن األمــر جدير باإلحالة
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة» ،مشــيرة الــى أن ســوريا تأتــي
فــي المرتبــة  177مــن  180والعــراق ( )156مــن بيــن الــدول
األكثــر خطــورة فــي العالــم بالنســبة إلــى الصحفييــن .

.3.9.1.20

واتهمــت منظمتــان معنيتــان بالدفــاع عــن

الصحفييــن فــي العــراق همــا مرصــد الحريــات الصحفيــة
ومركــز ميتــرو الحكومتيــن االتحاديــة والكردســتانية ،بـ»التقصيــر
والتقاعــس» فــي مالحقــة المتهميــن بارتــكاب جرائــم حــرب فــي
العــراق ومحاكمتهــم ،وطالبتــا بإحالــة الملــف للمحكمــة الجنائيــة
الدوليــة باعتبارهــا «جرائــم حــرب».
 .3.9.1.21وجــاء هــذا االتهــام فــي بيــان مشــترك صــدر عنهمــا
وأبديــا فيــه «قلقهمــا العميــق مــن بقــاء الجرائــم التــي ترتكــب
بحــق الصحفييــن والمهنييــن فــي وســائل اإلعــام العراقيــة
ومعاونيهــم ،الذيــن يعملــون فــي مناطــق الحــرب ،مــن دون
مالحقــة قضائيــة وتحقيقيــة».
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 .3.9.1.22وكانــت لجنــة األمــم المتحدة التي تضم عشــرة
خبــراء دولييــن فــي حقــوق االنســان المعنيــة برصــد تنفيــذ
االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء
القســري قــد ناقشــت فــي اجتماعها فــي جنيف في ايلول
مــن العــام  2015الجهــود المبذولــة فــي العــراق للتحقيــق
فــي األفعــال المعادلــة لحــاالت االختفــاء القســري ،والتــي
ُأبلــغ عــن ارتكابهــا مــن جانــب «تنظيــم داعــش» والجماعــات
المرتبطــة بــه؛ وحــاالت االختفــاء القســري المدعــى ارتكابهــا
مــن جانــب أفــراد القــوات المســلحة ،ووقــوع حــاالت
اختفــاء قســري مــن قبــل المليشــيات بــإذن أو بدعــم مــن
المســؤولين فــي الدولــة أو بموافقتهــم؛ واالحتجــاز فــي
أماكــن ســرية؛ وكذلــك التعويــض عــن حــاالت االختفــاء
القســري؛ والبحــث عــن المقابــر الجماعيــة؛ وقواعــد بيانــات
الحمــض الخلــوي الصبغــي .

.3.9.1.23

وأمــا فــي إطــار إمكانيــة معاقبــة التنظيــم

حســب القانــون الدولــي اإلنســاني وقوانيــن الحــرب؛
فقــد عــرف ميثــاق محكمــة نورمبــرغ العســكرية الدوليــة
لســنة  1945جريمــة الحــرب بأنهــا «انتهــاكات قوانيــن الحــرب
وأعرافهــا ،بمــا فــي ذلــك قتــل المدنييــن فــي أرض محتلــة
أو إســاءة معاملتهــم أو إبعادهــم ،وقتــل أســرى الحــرب
أو إســاءة معاملتهــم ،وقتــل الرهائــن ،وســلب الملكيــة
الخاصــة ،والتدميــر غيــر الضــروري عســكريا».
 .3.9.1.24وقــد تبنــت هيئــة األمــم المتحــدة  -بموجــب
قــرار الجمعيــة العامــة  -1946مبــادئ محكمــة نورمبــرغ،
ووســعت المحكمتــان الدوليتــان الخاصتــان بيوغســافيا
الســابقة وروانــدا ( )1994-1993مــن مفهــوم تلــك الجرائــم
لتشــمل «انتهــاكات جســيمة» أخــرى التفاقيــات جنيــف
األربــع .

.3.9.1.25

وعــرف البنــد (أ) مــن المــادة رقــم ( )8مــن

النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة جرائــم الحــرب
بأنهــا( :االنتهــاكات الجســيمة التفاقيــات جنيــف المؤرخــة
 12آب/أغســطس  ،1949أي أي فعــل مــن األفعــال التاليــة
ضــد األشــخاص أو الممتلــكات الذيــن تحميهــم أحــكام
اتفاقيــة جنيــف ذات الصلــة).

.3.9.1.26

وإضافــة إلــى ماســبق أعــاه؛ كانــت شــبكة

«ســند» قــد أعربــت فــي بيانــات لهــا خــال العــام  2015عــن
اعتقادهــا بــأن الصحفييــن والعامليــن فــي حقــل اإلعــام
الذيــن القــوا حتفهــم فــي العــراق مــن قبــل تنظيــم
«داعــش» كان بســبب عملهــم اإلعالمــي ،كمــا كانــوا عرضــة
لخطــر فقــدان الحيــاة بســبب التهديــدات التــي أطلقهــا
التنظيــم ضدهــم فــي وقــت ســابق.

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

 .3.9.1.27ويعتقــد الباحــث أن الحكومــة العراقيــة وأجهزتهــا

المتاحــة منــذ بدايــة العــام  ،2015وقــد كشــفت الحــاالت التــي

األمنيــة لــم توفــر للصحفييــن الحمايــة الكافيــة للحيلولــة دون

وثقهــا التقريــر إلــى اســتنتاج عــدد مــن الــدالالت وهــي:

االعتــداء عليهــم باالختطــاف والقتــل ،وبالرغــم مــن الجهــود

 .3.9.1.31.1قيــام داعــش بعمليــات االختطــاف واالختفــاء

الحثيثــة والدعــوات المســتمرة بتوفيــر الحمايــة للصحفييــن
واإلعالمييــن فــي العــراق ،وخاصــة الذيــن قــام تنظيــم
«داعــش» منــذ مــا يقــرب العــام والنصــف علــى تهديدهــم
بالقتــل بســبب عملهــم فــي مؤسســات إعالميــة مناهضــة
للتنظيــم ،إال أنــه لــم يخــل شــهر واحــد فــي العــام 2015
مــن حــوادث اختطــاف الصحفييــن العراقييــن واإلقــدام علــى
إعدامهــم رميـ ًـا بالرصــاص بعــد تعريضهــم لمحاكمــات ميدانيــة

القســري خالفـ ًـا لالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص
مــن االختفــاء القســري.
 .3.9.1.31.2تعريــض الصحفيين واإلعالميين المختطفين
للتعذيــب بخــاف اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنســانية أو المهينــة.

علــى يــد «داعــش» ،وأمــام أعيــن ومــرأى المواطنيــن بعــد

 .3.9.1.31.3عــدم حصــول اإلعالمييــن المختطفيــن علــى

تحشــيدهم لمشــاهدة عمليــات القتــل التــي ينفذهــا التنظيــم

ً
خالفــا لالعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان،
محاكمــة عادلــة

بهــم.

والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

 .3.9.1.28وكانــت شــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي

.3.9.1.31.4

العالــم العربــي «ســند» قــد طالبــت فــي بيــان لهــا نشــرته

يشــكل أعلــى درجــات االنتهــاكات لحــق الحيــاة لإلعالمييــن

بتاريــخ  2015/9/16األجهــزة األمنيــة فــي العــراق بالوفــاء

الــذي كرســته الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي اإلعــان

بالتزاماتهــا بتوفيــر الحمايــة الكافيــة للصحفييــن العراقييــن

العالمــي لحقــوق اإلنســان ،وفــي العهــد الدولــي للحقــوق

وذلــك بعــد تعــرض رئيــس فــرع نقابــة الصحفييــن العراقييــن

المدنيــة والسياســية وفــي البرتوكــول االختيــاري الثانــي

فــي البصــرة «حيــدر المنصــوري» لمحاولــة اغتيــال تعــرض لهــا

الملحــق بــه.

يــوم  2015/9/15بعــد تلقيــه تهديـ ً
ـدا بالقتــل فــي وقــت ســابق.
 .3.9.1.29وذكــرت الشــبكة فــي حينــه بــأن حمايــة الصحفييــن
مــن التهديــدات التــي تردهــم مــن أي جهــة كانــت هــي
مســؤولية الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة بالدرجــة األولــى ،وأن مــا
يقــع علــى الصحفييــن مــن انتهــاكات واعتــداءات وقعــت تنفيـ ً
ـذا
لتهديــدات ســابقة مــن أي جهــة كانــت ،تتحمــل مســؤوليتها
الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة ،خاصــة إذا كانــت الدولــة لديهــا
االســتطاعة والقــدرة لتوفيــر هــذا النــوع مــن الحمايــة.

.3.9.1.30

ووجــد الراصــدون فــي شــبكة «ســند» صعوبــة

فــي الحصــول علــى المعلومــات الدقيقــة التــي يحتاجونهــا
للوصــول إلــى توثيــق علمــي لالنتهــاكات واالعتــداءات علــى
الصحفييــن فــي العــراق أو ســوريا ،خاصــة تلــك التــي قــد
تحــدث فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظام ،فيما تتســرب
وتنشــر معلومــات وأنبــاء عــن انتهــاكات حريــة اإلعــام فــي عــدة
مناطــق تخضــع لســيطرة الجماعــات المســلحة المعارضــة ،فيمــا
يعلــن تنظيــم «داعــش» عــن جرائمــه التــي يرتكبهــا ويوثقهــا
فــي أفــام الفيديــو علــى اليوتيــوب وتنتشــر عبــر وســائل
التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعــام بشــكل ســريع ،ومنهــا
إعدامــات طالــت إعالمييــن أجانــب بعــد اختطافهــم كرهائــن
سياســيين.
 .3.9.1.31لقــد وثــق الراصــدون انتهــاكات «تنظيــم داعــش»
بجمــع أكبــر قــدر مــن المعلومــات عنهــا وبمختلــف الوســائل

تعــرض اإلعالمييــن للقتــل العمــد ممــا

 .3.9.1.31.5التهديــد بالقتــل بخــاف االتفاقيــات الدوليــة
المتعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب.
 .3.9.1.31.6اعتبــار العمــل فــي الصحافــة واإلعــام كفـ ً
ـرا
بخــاف مــا أكــد عليــه اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن
حريــة النشــر واالعتقــاد وتلقــي المعلومــات ،وبخــاف العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
 .3.9.1.32كمــا الحــظ الباحث أن اإلعدامات بحق الصحفيين
فــي العــراق تمــت بشــكل منظــم ،فقــد تــم قتــل مــا معدلــه
صحفيــان كل شــهر تقريبـ ًـا خــال العــام  ،2015مــع اســتمرار
التوعــد بقتــل واختطــاف المزيــد مــن الصحفييــن.

.3.9.1.33

خالصــة القــول؛ فــإن القانــون الدولــي ينظــر

إلــى «تنظيــم داعــش» باعتبــاره جماعــة مســلحة متمــردة ،وأن
المســؤولية القانونيــة والقضائيــة فــي حمايــة الصحفييــن
والمدنييــن ومالحقــة مــن يرتكبــون جرائــم حــرب وانتهــاكات
بحــق الصحفييــن والمدنييــن هــي مســؤولية الدولــة المركزيــة
فــي كل مــن العــراق وســوريا ،وال يتفــق علــى األراضــي
التــي ينطبــق عليهــا مفهــوم األراضــي المحتلــة ،كمــا ال
ينطبــق علــى الميليشــيات المســلحة المقاتلــة ضــد «داعش»
فــي العــراق.
 .3.9.1.34ولــم يقــدم أحــد مــن أعضــاء تنظيــم داعــش أو
الجماعــات المســلحة أو حتــى رجــاالت النظــام فــي العــراق

147

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

وســوريا للمحاكمــة باتهامــات تتعلــق بجرائــم الحــرب وجرائــم
ضــد اإلنســانية بالرغــم مــن أن كل مــا يصــدر عــن تنظيــم داعــش
هــي انتهــاكات صريحــة للقانــون الدولــي اإلنســاني وانتهــاكات
صارخــة ومباشــرة لحقــوق الصحفييــن واإلعالمييــن.
أوال :وقائــع انتهــاكات «تنظيــم داعــش» علــى حريــة
ً .3.9.2

اإلعــام 2015

.3.9.2.1

ً
انتهــاكا صــدرت عــن «تنظيــم
وثــق التقريــر 91

داعــش» غالبيتهــا فــي العــراق وســوريا بحــق اإلعالمييــن
والمؤسســات اإلعالميــة وقعــت فــي  41حالــة غالبيتهــا
جســيمة وجزائيــة.

.3.9.2.2

وبلغــت نســبة انتهــاكات الحوثــي مــن مجمــوع

االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر  ،%2.3وبلغــت نســبة
االنتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبهــا التنظيــم  %67وذلــك
ً
انتهــاكا ،وبنســبة  %4.8بالمقارنــة مــع العــدد الكلــي
فــي 61
لالنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر ،كمــا شــلكت نســبة
عــدد الحــاالت  %4مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي.
 .3.9.2.3وإلــى جانــب تواجــد «تنظيــم داعــش» فــي العــراق
وســوريا وليبيــا ،إال أن انتهاكاتــه امتــدت إلــى كل مــن األردن
واإلمــارات والســعودية ولبنــان ،وقــد بلــغ عــدد انتهــاكات
ً
كمــا وجســامة
التنظيــم بالمرتبــة األولــى وبلغــت أعالهــا
ً
انتهــاكا وبنســبة  %73.6مــن إجمالــي
فــي العــراق بواقــع 67
انتهــاكات التنظيــم ،ووقعــت فــي  30حالــة وبنســبة  %73.2مــن
حــاالت اعتــداءات التنظيــم علــى حريــة اإلعــام.
ً
انتهاكا
 .3.9.2.4وبلــغ عــدد انتهــاكات التنظيــم فــي ســوريا 11
وبنســبة  %12ووقعــت فــي  6حــاالت نســبتها  %14.6علــى
مســتوى عــدد الحــاالت ،ويليهــا ليبيــا فــي  5انتهــاكات جســيمة
بالحــق فــي الحيــاة نســبتها  ،%5.5ونســبتها علــى مســتوى

.3.9.2.6.1

القتــل العمــد؛ تعمــد «تنظيــم داعــش»

عــدد الحــاالت البالغــة حالــة واحــدة فقــط .%2.4

ً
إعالميــا بــدم بــارد ،وذلــك علــى خلفيــة عملهــم
قتــل 34

 .3.9.2.5وامتــدت انتهــاكات التنظيــم إلــى األردن مــن خــال

ً
إعالميــا
اإلعالمــي ،حيــث أقــدم التنظيــم علــى قتــل 28

التحريــض علــى ثالثــة إعالمييــن نســبتهم مــن انتهــاكات
التنظيــم الكميــة  %3.3ووقعــت فــي حالــة واحــدة ،فيمــا وثــق
الباحثــون  5انتهــاكات بالقرصنــة اإللكترونيــة مارســها التنظيــم
علــى موقعيــن إعالمييــن فــي اإلمــارات وموقعيــن إعالمييــن
فــي الســعودية ،وموقــع إعالمــي واحــد فــي لبنــان.
 .3.9.2.6وبلــغ عــدد أشــكال وأنــواع االنتهــاكات التــي ارتكبهــا
ـكال مــن
التنظيــم بحــق اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام  14شـ ً
ـكال صنفهــا التقريــر للعــام  ،2015وهــو مــا تشــكل
أصــل  47شـ ً
نســبته  %29.8مــن مجمــوع األشــكال المصنفــة؛ كالتالــي:

فــي العــراق غالبيتهــم بعــد اختطافهــم وإخفائهــم ومــن ثــم
إجــراء المحاكمــات الميدانيــة العلنيــة خــارج إطــار القانــون بعــد
تحشــيد المواطنيــن العادييــن فــي المناطــق التــي ســيطروا
عليهــا وإجبارهــم علــى مشــاهدة وقائــع تلــك المحاكمــات
باإلعــدام الميدانــي ،ومــن ثــم إرســال جثــث الضحايــا مــن
الصحفييــن إلــى ذويهــم والطلــب مــن ذويهــم عــدم إقامــة
أيــة مراســم عــزاء لهــم .فيمــا أقــدم التنظيــم علــى قتــل 5
إعالمييــن فــي ليبيــا مــرة واحــدة ضمــن ظــروف غامضــة،
وقتــل إعالميـ ًـا آخــر فــي ســوريا.

.3.9.2.6.1.1

وبلغــت نســبة االنتهــاك األكثــر جســامة

بالقتــل العمــد مــن مجمــوع انتهــاكات التنظيــم ،%37.4
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وبنســبة  %87.2مــن مجمــوع القتــل العمــد التــي وثقهــا كامــل
التقريــر والبالغــة  ،39وبنســبة  %2.7مــن المجمــوع الكلــي
لالنتهــاكات الجســيمة ،وبنســبة  %59.6مــن مجمــوع االعتــداء

.3.9.2.6.3

ويعــرض الفصــل حــاالت وثقهــا الباحثــون

غالبيتهــا تشــتمل علــى انتهــاكات مركبــة باالختطــاف والقتــل
العمــد مارســها التنظيــم ،ومنهــا حــاالت لــم يفــرق التنظيــم

علــى الحــق فــي الحيــاة التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة .57

فيهــا فــي الجنســوية بيــن صحفييــن وصحفيــات؛ كمــا لــم

 .3.9.2.6.1.2وكان الراصــدون فــي «ســند» قــد ســجلوا في

تختــص إعدامــات داعــش بالصحفييــن فقــط بــل طالــت

محافظتــي الرمــادي والموصــل فــي العــراق أنهمــا كانتــا ســاحة
إعدامــات دمويــة للصحفييــن العراقييــن بعــد أن قــام «تنظيــم
داعــش» ببســط ســيطرته ونفــوذه علــى هاتيــن المحافظتيــن،
وكل عمليــات اإلعــدام والقتــل واالختطــاف تمــت فــي هاتيــن

المصوريــن والفنييــن واإلدارييــن ممــا يكشــف عــن أن
التنظيــم ال يفــرق فــي انتهاكاتــه بيــن صحفــي وفنــي انتقامـ ًـا
مــن المؤسســات اإلعالميــة التــي يعملــون بهــا والمناوئــة
لهــم.

المحافظتيــن.

.3.9.2.6.3.1

 .3.9.2.6.1.3لقــد ســجل شــهر أيلــول /ســبتمبر  2015أعلــى

اختطافهمــا مــن منزليهمــا وإخفائهمــا ،حيــث أقــدم علــى

معــدالت القتــل العمــد بحــق الصحفييــن فــي العــراق ،فقــد
أقــدم التنظيــم علــى إعــدام خمســة صحفييــن بعــد اختطافهــم،
وشــهد شــهر أيــار /مايــو إعــدام  4صحفييــن ،كمــا شــهد شــهر
تشــرين أول /أكتوبــر إعــدام  4صحفييــن أيضــا.
 .3.9.2.6.1.4وأعــدم تنظيــم داعــش  3صحفييــن فــي شــهر
كانــون ثانــي /ينايــر  ،2015وأعــدم صحفييــن فــي كل مــن آذار/
مــارس ،وتمــوز /يوليــو ،وتشــرين ثانــي /نوفمبــر ،فيمــا أعــدم
صحفيــا واحــدا فــي كل مــن شــهري شــباط /فبرايــر وشــهر
آب /أغســطس ،بينمــا لــم تســجل «ســند» أيــة إعدامــات فــي
شــهري حزيــران /يونيــو وديســمبر /كانــون األول .2015
 .3.9.2.6.1.5والحــظ الباحــث أن جرائــم اإلعــدام رميــا بالرصــاص
وقعــت بحــق الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لالختطــاف والحجــز،
كمــا أن بعضهــم تعــرض لإلعــدام بعــد ســاعات علــى اختطافــه،
وبعضهــم مكــث مختطفــا أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر ،وبعضهــم
تــم إعدامــه فــي اليــوم التالــي علــى اختطافــه.

.3.9.2.6.1.6

كمــا الحــظ الباحــث أن الصحفييــن العراقييــن

الذيــن أعدمهــم «تنظيــم داعــش» قــد تعرضــوا ألكثــر مــن
انتهــاك فقــد تعرضــوا للخطــف واالختفــاء القســري ومداهمــة
منازلهــم ومصــادرة ممتلكاتهــم ،وعــدم حصولهــم علــى
محاكمــة عادلــة ،وتعرضهــم لإلعــدام رميــا بالرصــاص .وهــو مــا
يجعــل هــذه الجرائــم تمثــل جرائــم مركبــة يعاقــب عليهــا القانــون
الدولــي وهــو مــا أشــرنا إليــه ســابقا.

.3.9.2.6.2

االختطــاف واالختفــاء القســري؛ وقــد تمكــن

ً
إعالميــا تــم قتلهــم بعــد
الراصــدون مــن توثيــق اختطــاف 16
اختطافهــم ،شــكلت مــا نســبته  %17.6مــن مجمــوع انتهــاكات
التنظيــم ،ومــا نســبته  %18.8مــن مجمــوع حــاالت االختطــاف
التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،85ومــا نســبته  %26.2مــن
مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبهــا التنظيــم.

لقــد أعــدم التنظيــم صحفيتيــن بعــد

إعــدام الصحفيــة «ناديــة أحمــد النعيمــي» يــوم  12مايــو/
أيــار والتــي كانــت تقــدم برنامــج «ســوا علــى الهــوى» فــي
قنــاة الموصليــة الفضائيــة رميــا بالرصــاص فــي الــرأس ،وكان
التنظيــم قــد اختطفهــا مــن منزلهــا شــرقي الموصــل فــي
منتصــف أيلــول مــن عــام  .2014وفــي الســادس مــن أيلــول
أقــدم التنظيــم علــى إعــدام الصحفيــة والمحــررة فــي صحيفــة
نينــوى «ســهى أحمــد راضــي» فــي الموصــل ،وذلــك بعــد
أيــام علــى اختطافهــا مــن موقــع ســكنها شــرقي المدينــة،
وأصــدرت نقابــة الصحفييــن العراقييــن بيانــا قالــت فيــه أن
محكمــة شــرعية تابعــة لـ»داعــش» ،اتهمــت الصحفيــة ســهى
ً
جرمــا يســتحق
بـــالتخابر مــع جهــات مناوئــة ،واعتبــرت ذلــك
القتــل ،وقــد نفــذ بحقهــا حكــم اإلعــدام في منطقــة «الدكي»
غربــي الموصــل دون ذكــر تفاصيــل أكثــر عــن عمليــة اإلعــدام .
 .3.9.2.6.3.2وكان تنظيــم داعــش قــد أعــدم فــي الثالــث
مــن ينايــر اإلعالمــي فــي فضائيــة ســما الموصــل «عصــام
محمــود» رميـ ًـا بالرصــاص فــي معســكر الغزالنــي بمحافظــة
نينــوى ،بعــد اختطافــه فــي شــهر آب مــن العــام .2014

.3.9.2.6.3.3

وفــي  18شــباط /فبرايــر أعدمــت داعــش

مراســل قنــاة ســما الموصــل «قيــس طــال» رميـ ًـا بالرصــاص
وســط مدينــة الموصــل ،وســلمت جثتــه لعائلتــه ،بعــد أن
اختطفتــه فــي حزيــران  ،2014واتهمتــه بالتخابــر والتواصــل مع
ً
محتجــزا ألكثــر مــن  6أشــهر
وســائل إعــام حكوميــة ،وبقــي
بعــد أن شــن التنظيــم حملــة اعتقــاالت طالــت  14صحفيــا
وفنيــا.

.3.9.2.6.3.4

وبعــد مــرور أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر علــى

اختطــاف واحتجــاز الصحفــي فــي فضائيــة الموصليــة «عــاء
مــازن عبــد اللــه» ،قــام تنظيــم «داعــش» بإعدامــه رميــا
بالرصــاص فــي مدينــة الموصــل.
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.3.9.2.6.3.5

وأعدمــت داعــش فــي الثامــن مــن نيســان/

أبريــل الصحفــي «أحمــد محمــود الصفــار» الــذي كان يعمــل
فــي قنــاة موصليــة محليــة ،فــي ناحيــة القيارة جنــوب الموصل
بعــد أن أقــرت المحكمــة الشــرعية التابعــة للتنظيــم إعدامــه رميــا

صوريــة ،حيــث وجــه التنظيــم لــه تهمــة التخابــر مــع الخــارج
وتســريب معلومــات أمنيــة عــن الوضــع فــي المدينــة،
وكذلــك التعــاون مــع وســائل إعــام تعمــل ضــد التنظيــم
وتنتقــد سياســاته.

بالرصــاص وســلمت جثتــه للطــب العدلــي بالموصــل.

.3.9.2.6.3.13

 .3.9.2.6.3.6وفــي  26أبريــل قــام التنظيم بإعدام الصحفي

فــي صحيفــة نينــوى المحليــة اليوميــة «عبــد المجيــد

«ثائــر العلــي» بعــد  20يومــا مــن اختطافــه ،وكان العلــي يعمــل
رئيسـ ًـا لتحريــر جريــدة رأي النــاس ،ونائبـ ًـا لرئيــس جمعيــة أســرة
العــراق العاملــة ضمــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،بعــد ان
اتهمــه تنظيــم الدولــة بتســريب معلومــات خاطئــة عــن أحــوال
التنظيــم فــي الموصــل.

.3.9.2.6.3.7

وتعــرض الصحفــي فــي صحيفــة نينــوى

المحليــة اليوميــة جاســم الجبــوري لإلعــدام رميــا بالرصــاص مــن
قبــل تنظيــم داعــش فــي العشــرين مــن أيــار /مايــو.
 .3.9.2.6.3.8وفــي  23أيلــول /ســبتمبر أعــدم التنظيــم فــي
منطقــة غابــات الموصــل رميــا بالرصــاص الصحفــي بصحيفــة
الرمــاح المحليــة «عدنــان قحطــان النعيمــي» بعــد شــهر مــن
اختطافــه علــى خلفيــة اتهامــه بخيانة الدولة اإلســامية والتخابر
ونقــل األخبــار لإلعــام األجنبــي ضــد الدولــة اإلســامية.

.3.9.2.6.3.9

وأقــدم التنظيــم فــي الثالثيــن مــن أكتوبــر

علــى إعــدام الصحفــي فــي صحيفــة نينــوى المحليــة «زمــن
عبداللــه العباســي» بعــد اختطافــه مــن منزلــه .وبعــد يــوم واحــد
علــى اختطافــه فــي العاشــر مــن نوفمبــر؛ قــام تنظيــم داعــش
بإعــدام الصحفــي «منــذر جرجيــس».

.3.9.2.6.3.10

ومــن بيــن الصحفييــن العراقييــن الذيــن

تعرضــوا لالختطــاف واإلعــدام مصــورون صحفيــون ،ففــي 25
ينايــر أعــدم تنظيــم «داعــش» المصــور الصحفــي فــي قنــاة
ســما الموصــل العراقيــة «عدنــان عبــد الــرزاق» رميــا بالرصــاص
وســط مدينــة الموصــل ،بعــد أن أصــدر عليــه حكمــا باإلعــدام
ونفــذ الحكــم بإطــاق أعيــرة ناريــة علــى رأســه.

.3.9.2.6.3.11

وفــي الخامــس عشــر مــن يوليــو أعــدم

التنظيــم المصــور الصحفــي الســابق فــي قنــاة الموصليــة
ً
رميــا بالرصــاص
المحليــة «جــاء العبــادي» وســط الموصــل
بتهمــة تســريب معلومــات تنفيــذا لقــرارات المحكمــة الشــرعية
التابعــة للتنظيــم بعــد اختطافــه فــي حزيــران .
 .3.9.2.6.3.12وفــي التاســع عشــر مــن أيلــول أعــدم تنظيــم
داعــش المصــور الصحفــي لقنــاة ســما الموصــل الفضائيــة
ً
رميــا بالرصــاص وســط مدينــة الموصــل
«قحطــان ســلمان»
مركــز محافظــة نينــوى ،وذلــك بعــد ســاعات علــى اختطافــه
مــن منزلــه فــي محافظــة الموصــل وبعــد أن تعــرض لمحاكمــة
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ً
ســائقا يعمــل
وأعــدم تنظيــم داعــش

فريــد» والــذي اختطــف مــن منزلــه قبــل شــهر مــن تنفيــذ
حكــم اإلعــدام بــه رميــا بالرصــاص فــي  20مايــو إلــى جانــب
الصحفــي «جاســم الجبــوري» الــذي أعــدم هــو اآلخــر فــي
اليــوم نفســه.

.3.9.2.6.3.14

وتعــرض فنيــون لإلختطــاف واإلعــدام

أيضــا حيــث قــام تنظيــم داعــش فــي  12مــارس بإعــدام
مهنــدس البــث فــي فضائيــة الموصــل «يحيــى عمــر» رميــا
بالرصــاص بعــد يــوم واحــد فقــط مــن اختطافــه مــن منزلــه
هــو والمصــور الصحفــي «غائــب حجــي».

.3.9.2.6.4

ولــم يكتــف تنظيــم داعــش باختطــاف

الصحفييــن وقتلهــم بــل قــام بمنــع ذوي ثالثــة صحفييــن
مــن إقامــة بيــوت عــزاء لهــم كمــا حصــل مــع الصحفــي فــي
جريــدة الحدبــاء التــي تصــدر فــي الموصــل «أزهــر عدنــان
رشــيد» الــذي أعدمــه التنظيــم يــوم  30نوفمبــر بعــد مــرور
ثمانيــة أســابيع علــى اختطافــه مــن منزلــه ،فقــد اشــترط
داعــش علــى ذويــه عــدم إقامــة بيــت عــزاء لــه كشــرط
لتســليم جثتــه لهــم.

.3.9.2.6.4.1

كمــا منــع التنظيــم ذوي الصحفــي فــي

قنــاة ســما الموصــل «مــروان يونــس» مــن إقامــة بيــت
عــزاء لــه كشــرط لتســليم جثتــه لهــم بعــد أن تــم إعدامــه
فــي الرابــع مــن أكتوبــر بعــد أن بقــي مختطفــا لمــدة تســعة
أشــهر.

.3.9.2.6.4.2

وهــدد تنظيــم داعــش ذوي مديــر إذاعــة

الرشــيد فــي الموصــل اإلعالمــي «يحيــى عبــد حمــد» الــذي
أعدمــه التنظيــم بتاريــخ  2015/9/11مــن إقامــة مراســم عــزاء
له كشــرط لتســليم جثته لهم وهددهم بانهم ســيتعرضون
لعقوبــات صارمــة إذا لــم يلتزمــوا بتعليمــات التنظيــم.
 .3.9.2.6.5ولــم يقــف التنظيــم عنــد حــدود الصحفييــن
المحلييــن فــي العــراق وســوريا وليبيــا ،ففــي ســوريا؛
أقــدم التنظيــم بتاريــخ  2015/1/31علــى إعــدام الرهينــة
الصحفــي اليابانــي «كينجــي غوتــو» بعــد أن اشــترط
مبادلتــه بالســجينة ســاجدة الريشــاوي المســجونة بــاألردن،
وأعلنــت الحكومــة األردنيــة حينهــا الموافقــة مشــترطة
إظهــار مــا يثبــت أن طيارهــا معــاذ الكساســبة ـ الــذي أعــدم
حرقـ ًـا الحقـ ًـا ـ ال يــزال علــى قيــد الحيــاة ،وأن تشــمل المبادلة
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ً
أيضــا .وأظهــر فيديــو بثــه إعــام التنظيــم
الطيــار الكساســبة

فــي العــراق ،وثالثــة فــي األردن ،شــكلت نســبتها مــن

ً
ً
برتقاليــا ،فيمــا يقــف وراءه أحــد
لباســا
«غوتــو» وهــو يلبــس

مجمــوع انتهــاكات التنظيــم  ،%8ومــن مجمــوع انتهــاكات

عناصــر التنظيــم المعروفيــن والملقــب بـــ «ذبــاح داعــش» وهــو

التحريــض التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة .)%36.4( 22

يحمــل الســكين ويتهــم اليابــان بالتســبب بمقتــل الصحفــي
غوتــو ،وينتهــي الفيلــم بصــورة ثابتــة لــرأس الصحفــي وهــو
علــى ظهــره.

.3.9.2.6.9.1

ومــارس تنظيــم «داعــش» التحريــض ضــد

قنــاة رؤيــا الفضائيــة األردنيــة وفقــا لمــا وثقــه الباحثــون فــي
«ســند» ،فقــد تعرضــت قنــاة رؤيــا ومالكهــا رجــل األعمــال

ً
أيضــا القتــل الجماعــي فــي
ومــارس التنظيــم

األردنــي ميشــيل الصايــغ ومديرهــا فــارس الصايــغ للتحريــض

ليبيــا؛ حيــث تــم العثــور بتاريــخ  2015/4/27علــى جثــث خمســة

والتكفيــر مــن قبــل التنظيــم ،وذلــك مــن خــال فيديــو نشــره

مــن طاقــم شــبكة تلفزيــون برقــة الذيــن اختطفــوا فــي آب/

التنظيــم علــى قناتــه علــى اليوتيــوب فــي . 2015/2/14

كال مــن« :خالــد
أغســطس  ،2014وضمــت قائمــة الضحايــا ً

.3.9.2.6.9.1.1

.3.9.2.6.6

الهميــل»« ،يونــس الصــل»« ،عبــد الســام الكحلــة»« ،يوســف
القمــودي» ،ومحمــد جــال (مصــور مصــري الجنســية) .واتهــم
آمــر المنطقــة العســكرية البيضــاء وقائــد محــور الصابــري ببنغازي
العقيــد فــرج البرعصــي عناصــر تنظيــم داعــش بالمســؤولية عــن
قتــل الصحفييــن الخمســة ،والــذي تبيــن الحقـ ًـا أن التنظيــم كان
وراء اختطافهــم وقتلهــم.
 .3.9.2.6.7وأيضـ ًـا مــارس عمليــات مداهمة منازل اإلعالميين
عنــد اختطافهــم عالنيــة؛ حيــث قامــت قــوة خاصــة مــن تنظيــم
«داعــش» بتاريــخ  2015/8/13بمداهمــة منــزل الصحفــي
«يحيــى الخطيــب» فــي حــي الوحــدة قــرب جامــع الصابريــن
وقامــت باعتقالــه بتهمــة التخابــر مــع وســائل االعــام االجنبيــة
وبتاريــخ  2015/8/17تناقلــت وســائل إعــام محليــة أخبــارا عــن
قيــام تنظيــم الدولــة باعدامــه رميــا بالرصــاص بتهمــة خيانــة
الدولــة االســامية والتخابــر ونقــل االخبــار لإلعــام األجنبــي
ضــد الدولــة اإلســامية.

.3.9.2.6.8

وســجل الراصــدون عــدم اكتفــاء تنظيــم داعــش

بمداهمــة منــازل الصحفييــن وارهــاب ذويهــم قبــل اختطافهــم
بــل قــام التنظيــم بمصــادرة الممتلــكات وســرقة مســوغات
ذهبيــة وممتلــكات شــخصية مــن بينهــا اجهــزة كمبيوتــر وادوات
العمــل ،علــى نحــو مــا حصــل مــع مديــر إذاعــة الرشــيد فــي
الموصــل اإلعالمــي «يحيــى عبد حمد» فقد ســرق المختطفون
أجهــزة الحاســوب مــن المنــزل ،وبعــض المحتويــات واألغــراض
ومصوغــات ذهبيــة ،وتــم اعدامــه رميــا بالرصــاص بتاريــخ 9/ 12

وقــام الباحثــون فــي «ســند» بمعاينــة

الفيديــو الــذي احتــوى علــى المفاوضــات التــي أجراهــا منظــر
التيــار الســلفي فــي األردن عاصــم البرقــاوي المعــروف بـــ
«أبــي محمــد المقدســي» مــع التنظيــم لإلفــراج عــن الطيــار
األردنــي ـ الــذي تبيــن أنــه استشــهد الحقـ ًـا ـ معــاذ الكساســبة،
وقــد تضمــن الفيديــو عبــارات التحريــض والتمييــز علــى
أســاس الديــن تجــاه «قنــاة رؤيــا الفضائيــة».

.3.9.2.6.9.2

وفــي العــراق حــرض التنظيــم علــى عــدد

مــن المؤسســات اإلعالميــة كقناتــي الموصــل والموصليــة
الفضائيتيــن .كمــا حــرض بشــكل عــام علــى اإلعالمييــن
ومؤسســات اإلعــام المناوئــة للتنظيــم فــي العــراق.

.3.9.2.6.10

التهديــد باإليــذاء؛ تعــرض  7إعالمييــن

لتهديــدات مختلفــة باإليــذاء مــن قبــل «تنظيــم داعــش» علــى
خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،منهــم  6إعالمييــن فــي العــراق
وإعالمــي فــي ســوريا ،وبلغــت نســبة انتهــاك التهديــد
باإليــذاء لداعــش مــن مجمــوع انتهاكاتهــا .%7.7

.3.9.2.6.10.1

ويجــد الباحــث أن تهديــدات «تنظيــم

داعــش» بااليــذاء قــد وصلــت لإلعالمييــن بســبب عمــل
الصحفييــن أنفســهم وأفكارهــم ،ولكونهــم ينشــرون األخبــار
ً
انتهــاكا
والمعلومــات ممــا يجعــل مــن التهديــد بإيذائهــم
ً
صريحــا لحريــة الــرأي والتعبيــر .
 .3.9.2.6.10.2كمــا أن تهديــدات تنظيــم داعش للصحفيين
بســبب عملهــم تشــكل انتهــاكا لمنطــوق المــادة ( )19مــن

 2015/بعــد يــوم واحــد فقــط علــى اختطافــه مــن منزلــه.

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية

 .3.9.2.6.8.1وصــادر تنظيــم داعــش الهواتــف النقالــة وجهــاز

التــي تنــص علــى أن (لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق آراء دون

الحاســوب الخــاص بالصحفــي فــي قنــاة نينــوى الغــد فــراس
ياســين الملقــب بـ»فــرس البحــر « اثنــاء اختطافــه مــن منزلــه فــي
شــهر نيســان وتــم اعدامــه بتاريــخ  2015/5/ 17بعــد مــرور قرابــة
الشــهر علــى اختطافــه.
 .3.9.2.6.9التحريــض؛ ومــارس «تنظيــم داعــش» التحريــض

مضايقــة ،ولــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر .ويشــمل
هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات
واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود،
ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو
بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا).

ضــد ثمانيــة إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة ،خمســة منهــم
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 .3.9.2.6.10.3ومــن واقــع الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر؛
فقــد نشــرت مواقــع وصفحــات مقربــة مــن التنظيــم بتاريــخ
 2015/1/4تهديـ ً
ـدا مبطنـ ًـا لمراســل وكالــة باســنيوز في كوباني/
ســوريا «محمــد علــي» ،يتهمــه بـــ رفــض حكــم اللــه ومعــاداة
الدولــة اإلســامية (داعــش) ،بعــد إعــداده لتقريــر يتحــدث عــن
أن التنظيــم يقــوم ببيــع الفتيــات والنســاء المختطفــات لديــه

مــن تنظيــم داعــش اســتهدفوا بقذيفــة هــاون الســيارة
التــي تقــل اإلعالمييــن فــي محيــط قريــة تــل ســبعين التــي
فــرض الجيــش ســيطرته عليهــا».

.3.9.2.6.12

القرصنــة اإللكترونيــة؛ لقــد تعرضــت 5

مواقــع إعالميــة إلكترونيــة للقرصنــة اإللكترونيــة المتعمــدة
مــن قبــل تنظيــم «داعــش» ،منهــا موقعــان فــي اإلمــارات،

بمبالــغ تتــراوح بيــن  50ألفـ ًـا إلــى  200ألــف دينــار حســب العمــر.

وموقعــان فــي الســعودية ،وموقــع إعالمــي واحــد فــي

وســجل الراصــدون فــي «ســند» شــكوى

لبنــان ،وهــو مــا شــكلت نســبته مــن إجمالــي انتهــاكات

.3.9.2.6.10.4

 6صحفييــن عراقييــن هــم «مــروان ناجــي جبــارة»« ،خميــس
محمــد الخزرجــي»« ،علــي موســى الجبــوري»« ،وســام
الخزرجــي»« ،علــي الحمدانــي» ،و»حســين علــي الخزرجــي»
بتاريــخ  2015/5/27قالــوا فيهــا أنهــم تعرضــوا إلــى المزيــد
مــن التهديــد مــن قبــل عناصــر فــي «تنظيــم داعــش» الــذي
ســيطر علــى أجــزاء مــن محافظــة صــاح الديــن فــي العــراق،
وأن قائمــة وزعــت مــن قبــل مــا يســمى بواليــة صــاح الديــن
تتضمــن أســماء الصحفييــن بتهمــة الترويــج ألفــكار ترفــض
األســلوب الــذي يتبعــه التنظيــم فــي تعاملــه مــع المواطنيــن،
وتطبيقــه لحــدود شــرعية غيــر واقعيــة ،وغيــر مالئمــة ،وتتنافــى

التنظيــم  ،%5.5وشــكلت نســبتها مــن إجمالــي قرصنــة
المواقــع التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة .)%17.2( 29

.3.9.2.6.12.1

ففــي اإلمــارات قــام قراصنــة داعــش

بتاريــخ  2015/2/13بقرصنــة واختــراق موقعــي «صحيفــة
االتحــاد» و»تلفزيــون أبــو ظبــي» اإللكترونييــن ،وتــم
اســترجاع كال الموقعيــن بشــكل كامــل صبيحــة اليــوم
التالــي ،وكانــت صحيفــة االتحــاد قــد نشــرت علــى صفحتهــا
علــى تويتــر تغريــدة جــاء فيهــا «#عاجــل :تعرضــت مواقــع
#صحيفة_االتحــاد وقنــاة #أبوظبــي للقرصنــة مــن قبــل
تنظيم»#داعــش» وتــم اســترداد المواقــع وجــاري العمــل

مــع تعاليــم اإلســام المتســامحة.

علــى إصالحهمــا» ،وتــداول مغــردون صــورا لرســائل

 .3.9.2.6.11االســتهداف المتعمــد باإلصابــة؛ واســتهدف

موقعــة باســم التنظيــم قالــوا أنهــا نشــرت علــى موقعــي

قناصــة «داعــش» إصابــة  5إعالمييــن باإلصابــة ،أربعــة منهــم
فــي ســوريا ،وصحفــي آخــر فــي العــراق ،مــا شــكلت نســبتهم
مــن مجمــوع انتهــاكات التنظيــم  ،%5.5ونســبتهم مــن المجموع
الكلــي لحــاالت االســتهداف التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة 147
( ،)%3.4ونســبتهم مــن االنتهــاكات الجســيمة للتنظيــم .%8.2
 .3.9.2.6.11.1ففــي العــراق أصيــب مراســل شــبكة أخبــار
الناصريــة وتلفزيــون الناصريــة «وليــد كريــم» بجــراح فــي يــده
اليســرى بنيــران قنــاص ،أثنــاء تغطيتــه للمعــارك الدائــرة قــرب
مدينــة الفلوجــة فــي محافظــة األنبــار بتاريــخ  ،2015/11/5وتــم
نقلــه علــى الفــور إلــى أحــد المستشــفيات القريبــة لتلقــي
العــاج .وقــال المديــر العــام لتلفزيــون الناصريــة أن كريــم
أصيــب بجــراح فــي يــده اليســرى بنيــران قنــاص أثنــاء تغطيتــه
لمعــارك قــوات الحشــد الشــعبي ضــد قــوات «داعــش» قــرب
مدينــة الفلوجــة غربــي بغــداد.
 .3.9.2.6.11.2وفــي ســوريا؛ قــام تنظيــم «داعــش» بتاريــخ
 2015/10/21باســتهداف الفريــق اإلعالمــي للوكالــة العربيــة
الســورية لألنبــاء «ســانا» و»التلفزيــون العربــي الســوري»
بقذيفــة هــاون خــال تغطيتهــم عمليــات الجيــش بريــف حلــب
الشــرقي ،ممــا أدى ألضــرار ماديــة كبيــرة بالســيارة التــي تقــل
الفريــق ،دون وقــوع إصابــة للصحفييــن .وقــال مصــور ســانا
جــورج أورفليــان الــذي كان ضمــن البعثــة اإلعالميــة «أن أفــرادا
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الجريــدة والتلفزيــون لحظــات االختــراق األولــى ،فيمــا
نشــر الموقــع اإللكترونــي لصحيفــة اإلتحــاد خبـ ً
ـرا جــاء فيــه
«تعــرض موقــع االتحــاد علــى االنترنــت للقرصنــة مــن
جانــب مجموعــة إرهابيــة ،ادعــت انتماءهــا إلــى تنظيــم
داعــش اإلرهابــي ،ووقعــت تحــت بيــان وقــح وإرهابــي ال
يمــت لإلســام ومبادئــه وقيمــه بــأي صلــة ،باســم أشــبال
الخالفــة اإلســامية  -مســاكن الغوطــة الشــرقية  -جــروب
هاشــتاج ســوري.

.3.9.2.6.12.2

تعــرض موقــع تلفزيــون
وفــي لبنــان؛
ّ

«المســتقبل» اإللكترونــي بتاريــخ  2015/11/22للقرصنــة
اإللكترونيــة مــن ِق َبــل تنظيــم «داعــش» لفتــرة وجيــزة ،وقــد

وب ّثــت أناشــيد
ظهــر خاللهــا علــم التنظيــم علــى الموقــعُ ،

رســالة علــى الموقــع
ً
دينيــة لــه .وتــرك التنظيــم كذلــك
وجههــا «إلــى البلــدان العربيــة والدوليــة» ،اعتبــر فيهــا
ّ

«محاربتــه هــي محاربــة اللــه» ،وأن مــن يحاربــه «مهــزوم

ومخــذول» ،وأنــه «حطــم حــدود ســايكس بيكــو وأنشــأ
التقنيــون مــن
دولــة قويــة أكبــر مــن بريطانيــا» ،وقــد تمكــن
ّ

اســتعادة الموقــع وإعادتــه إلــى عملــه الطبيعــي.

.3.9.2.6.12.3

وفــي الســعودية تمكّــن تنظيــم

«داعــش» يــوم  22مــارس مــن اختــراق موقــع صحيفــة

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

«عــكاظ» علــى شــبكة اإلنترنــت ،موجهــا رســالة لجميــع
المســلمين ،طالبهــم فيهــا باالنضمــام لــه ،ومصحوبــة بصــورة
مكتــوب عليهــا« :الدولــة اإلســامية باقيــة وتتمــدد».

.3.9.2.6.13

اإلصابــة بجــروح؛ وأصيــب  4إعالمييــن بجــروح

نتيجــة اســتهدافهم مــن قبــل قناصــة «داعــش» أثنــاء تغطيتهــم
للمواجهــات ضــد التنظيــم ،اثنــان منهم في العــراق ،وصحفيان
آخــران فــي ســوريا ،وبلغــت نســبتهم مــن المجمــوع الكلــي
النتهــاكات التنظيــم .%4.4

.3.9.2.6.13.1

ففــي العــراق أصيــب كل مــن مراســل

قنــاة العراقيــة الفضائيــة «مصطفــى حميــد» ،ومصورهــا
«قصــي صاحــب» بتاريــخ  2015/1/23بجــراح بقذيفــة هــاون
أثنــاء مرافقتهمــا للقــوات األمنيــة العراقيــة لتغطيــة عمليــات
عســكرية لتطهيرهــا مناطــق شــمال قضــاء المقداديــة شــمالي

 .3.9.2.6.14.2وفــي الثالثيــن مــن أكتوبــر داهــم التنظيــم
العباســي» الواقــع غــرب
منــزل الصحفــي «زمــن عبــد اللــه
ّ
الموصــلّ ،
والــذي كان أحــد العامليــن فــي صحيفــة نينــوى
المحليــة ،وقامــوا باختطافــه مــن المنــزل.
ّ

.3.9.2.6.15

حجــب المعلومــات؛ وأقــدم التنظيــم علــى

حجــب المعلومــات عــن الجمهــور فــي ثــاث حــاالت وقعــت
جميعهــا فــي ســوريا ،وشــكلت مــا نســبته  %3.3مــن مجمــوع
انتهــاكات التنظيــم.

.3.9.2.6.15.1

لقــد منــع تنظيــم «داعــش» يــوم

 2015/9/19خدمــة اإلنترنــت فــي منطقــة البوكمــال التابعــة
لمحافظــة ديــر الــزور شــمال شــرق ســورية ،وقــام التنظيــم
بنشــر تعميــم إلــى جميــع مســتخدمي اإلنترنــت وأصحــاب
الصــاالت يأمرهــم فيــه بعــدم تشــغيل اإلنترنــت حتــى إشــعار

شــرق بعقوبــة مــن تنظيــم «داعــش».

آخــر .وطــال المنــع جميــع القاعــات والمكاتــب والمطاعــم

 .3.9.2.6.13.2وفــي ســوريا أصيــب مصــور قنــاة اإلخباريــة

والمحــات الصناعيــة والتجاريــة ،وحــذر التنظيــم كل مــن يوجــد

الســورية «فــادي حديــد» برصــاص نافــذ فــي يــده اليســرى
بتاريــخ  2015/7/9أثنــاء مرافقتــه الفريــق اإلعالمــي للقناة وذلك

لديــه أي اتصــال داخــل منزلــه أو مكتبــه أو أي مــكان خــاص
بأنــه يعــرض نفســه للمحاســبة .وجــاء المنــع بعــد سلســلة

خــال مواكبتــه لعمليــات الجيــش والقــوات المســلحة النظاميــة
ضــد عناصــر تنظيــم «داعــش» فــي الحســكة ،وذلــك علــى
أطــراف حــي غويــران باتجــاه البانورامــا ،ونشــرت قنــاة اإلخباريــة
الســورية مقطــع فيديــو علــى حســابها علــى اليوتيــوب يظهــر
المصــور حديــد وهــو يتكلــم هاتفيــا مــع مذيعــة األخبــار ويتحــدث
عــن إصابتــه.
 .3.9.2.6.13.3وأصيــب مراســل فضائيــة «كوردســتان »24
الصحفــي أكــرم صالــح بجــراح طفيفــة فــي قدمــه إثــر تفجيــر
انتحــاري لتنظيــم «داعــش» فــي ريــف الحســكة الجنوبــي فــي
ســوريا يــوم .2015/11/2
 .3.9.2.6.14االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة؛ ووثــق
التقريــر  4اعتــداءات علــى حرمــة األماكــن الخاصــة مارســها
التنظيــم فــي العــراق ،وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع انتهاكاتــه
 .%4.4وقــد كــرر التنظيــم اعتــداءه علــى حرمــة األماكــن الخاصــة
مرتيــن فــي شــهري أيــار ونوفمبــر ،واعتــداء واحــدا فــي شــهري
حزيــران وأغســطس .2015
 .3.9.2.6.14.1ففــي التاســع عشــر مــن أيلــول أقــدم تنظيــم
«داعــش» علــى مداهمــة منــزل المصــور الصحفــي لقنــاة
ســما الموصــل الفضائيــة «قحطــان ســلمان» والواقــع فــي
حــي الميثــاق فــي محافظــة الموصــل شــمال العــراق وقــام
باختطافــه .وفــي نهايــة أيلــول أقــدم علــى مداهمــة منــزل
المحــرر فــي جريــدة الحدبــاء المحليــة الصحفــي «أزهــر عدنــان
رشــيد» فــي الموصــل ،وقــام باختطافــه.
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مــن التضييقــات علــى اســتخدام اإلنترنــت مــن قبــل أهالــي
المنطقــة ،إذ حصــر فــي الســادس مــن شــهر آب /أغســطس
الفائــت االســتفادة مــن اإلنترنــت بالمقاهــي وفــرض إجــراءات
ً
إذنــا
أمنيــة ورقابيــة مشــددة علــى المســتخدمين ،وفــرض
ً
رســميا مــن المكتــب األمنــي التابــع لــه علــى كل مــن يرغــب
فــي بيــع منظومــة اإلنترنــت .كذلــك قــام فــي وقــت ســابق مــن
الشــهر ذاتــه بإغــاق جميــع المقاهــي وإجبــار أصحابهــا علــى
اســتصدار موافقــات لفتحهــا ،وأزال جمــع النواشــر التــي تــوزع
اإلنترنــت إلــى المنــازل المجــاورة.
 .3.9.2.6.16التعذيــب؛ وتمكــن الباحثــون مــن توثيــق حالــة
تعذيــب واحــدة فــي العــراق ،ففــي الثالــث مــن ينايــر وعندمــا

ً
.3.9.3
ثانيا :انتهاكات «تنظيم داعش» الجسيمة

.3.9.3.1

بلــغ مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة الصــادرة عــن

«تنظيــم داعــش» بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة
ً
انتهــاكا وبنســبة  %67مــن
فــي العــراق وســوريا وليبيــا 61
ً
انتهــاكا.
مجمــوع انتهــاكات التنظيــم البالغــة 91
 .3.9.3.2وبلغــت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات
الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%4.8( 1269بينمــا
بلغــت مــا نســبته  %1.5مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي التــي
وثقهــا التقريــر.
الجدول رقم ( :)42انتهاكات «تنظيم داعش» الجسيمة

كان الصحفــي «ســهيل الدليمــي» الــذي عمــل فــي قنــاة األنبار

االنتهاكات الجسيمة

التكرار

%

القتل العمد

34

55.7

االختطاف واالختفاء القسري

16

26.2

االستهداف المتعمد باإلصابة

5

8.2

ّ
«مســلحي داعــش
اللــواء الركــن «كاظــم الفهــداوي» فــإن

اإلصابة بجروح

4

6.5

أقدمــوا علــى إعــدام الدليمــي بعــد ان اتهمــوه بـــ «الكفــر»

إيذاء ذوي القربى

1

1.6

التعذيب

1

1.6

مجموع االنتهاكات الجسيمة
للتنظيم

61

عائــدا إلــى منزلــه اختطفتــه قــوات «داعــش» وقادتــه إلــى جهــة
مجهولــة ونفــذت فيــه حكــم اإلعــدام رميــا بالرصــاص في رأســه
بعــد ســاعات قليلــة علــى اختطافــه بتهمــة الكفــر لكونــه يعمــل
فــي مجــال اإلعــام .ووفقــا لتصريحــات قائــد شــرطة األنبــار

أن «القــوات األمنيــة عثــرت
مبينــا ّ
لعملــه فــي مجــال اإلعــام»ّ ،
علــى جثــة الدليمــي ظاهــرةً عليهــا آثــار التعذيــب والتمثيــل».

.3.9.2.6.17

إيــذاء ذوي القربــى؛ ولــم تتوقــف انتهــاكات

داعــش عنــد هــذا الحــد فقــد الحــق التنظيــم عائــات وذوي

100%

ً
ثالثــا :اعتــداءات «تنظيــم داعــش» علــى الحقــوق

قربــى الصحفييــن فــي العــراق ،حيــث قــام التنظيــم بقتــل

.3.9.4

ابــن الصحفــي «فاضــل الحديــدي» قبــل اختطــاف الصحفــي

اإلنســانية بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة 2015

الحديــدي نفســه وإعدامــه رميــا بالرصــاص فــي ســاحة عامــة

.3.9.4.1

أمــام النــاس بتاريــخ .2015/3/15

تميــزت اعتــداءات «تنظيــم داعــش» عــن باقــي

الجهــات المنتهكــة بخطــورة االعتــداءات وجســامتها وخاصــة

 .3.9.2.6.18مصــادرة أدوات العمــل؛ وســجل التقريــر حالــة

باالعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة مــن خــال القتــل العمــد

واحــدة بالمصــادرة فــي العــراق ،حيــث قامــت عناصــر داعــش

الــذي حــل فــي المرتبــة األولــى مــن كامــل اعتــداءات التنظيــم

بمصــادرة أجهــزة الحاســوب الخاصــة بمديــر إذاعــة الرشــيد فــي

وبنســبة بلغــت  %37.4مــن مجمــوع اعتــداءات التنظيــم علــى

الموصــل اإلعالمــي «يحيــى عبــد حمــد» أثنــاء اختطافــه مــن

الحقــوق اإلنســانية حيــث أقــدم التنظيــم علــى قتــل وإعــدام 34

منزلــه بتاريــخ .2015/9/12

إعالميـ ًـا .وحلــت فــي المرتبــة األولــى مــن بيــن االعتــداءات على

.3.9.2.6.19

اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات؛

ووثــق التقــرر حالــة واحــدة فــي ســوريا ،حيــث أوقــع تنظيــم

ثمانيــة حقــوق إنســانية صــدرت عــن التنظيــم تمكــن الباحثــون
مــن توثيقهــا.

ً
أضــرارا ماديــة كبيــرة بالســيارة التــي تقــل الفريــق
داعــش

.3.9.4.2

اإلعالمــي التابــع للوكالــة العربيــة الســورية لألنبــاء «ســانا»

مقارنــة مــع المجمــوع العــام لهــذا النــوع مــن االعتــداءات التــي

و»التلفزيــون العربــي الســوري» أثنــاء اســتهدافهم بقذيفــة

وثقهــا التقريــر والبالغــة  ،)%59.7( 57فيمــا بلغــت النســبة

هــاون بتاريــخ .2015/10/21

مقارنــة مــع المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات الجســيمة التــي

 .3.9.2.6.20االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة؛ وســجل
التقريــر حالــة واحــدة فــي العــراق ،حيــث أقــدم علــى هــدم منــزل
الصحفــي «فاضــل الحديــدي» بعــد اختطافــه.

وبلغــت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة

ً
انتهــاكا .%2.7
وثقهــا التقريــر والبالغــة 1269

.3.9.4.3

وحــل فــي المرتبــة الثانيــة االعتــداء علــى الحــق

ً
مكــررا  17مــرة وبنســبة %18.7
فــي الســامة الشــخصية
مــن مجمــوع اعتــداءات التنظيــم ،وبنســبة  %1.4مــن مجمــوع
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.3.9.4.4

وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة االعتــداء علــى الحــق

فــي الحريــة واألمــان الشــخصي مــن خــال التوســع فــي
ً
قســرا ،وقــد
عمليــات اختطــاف اإلعالمييــن وإخفائهــم
تكــرر االعتــداء علــى هــذا الحــق  16مــرة بنســبة  %17.6مــن
انتهــاكات التنظيــم ،وبنســبة  %3.2مــن مجمــوع االعتــداءات
الكلــي علــى هــذا الحــق والبالغــة .506

.3.9.4.5

وتكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي

والتعبيــر واإلعــام مــن قبــل «تنظيــم داعــش»  8مــرات
وبنســبة  %8.8مــن مجمــوع االعتــداءات علــى الحقــوق
اإلنســانية ،وحــل فــي المرتبــة الرابعــة .كمــا حــل فــي نفــس
المرتبــة االعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة مــن
ً
مكــررا  8مــرات.
خــال التحريــض
 .3.9.4.6وحــل فــي المرتبــة الخامســة االعتــداء علــى الحــق
فــي الخصوصيــة وقــد تكرر  4مرات بنســبة  %4.4من مجموع
انتهــاكات التنظيــم ،وبنســبة  %11.4مــن مجمــوع االعتــداءات
علــى الحــق المذكــور التــي وثقهــا التقريــر وعددهــا .35
 .3.9.4.7وجــاء االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك بالمرتبــة
السادســة حيــث تكــرر  3مــرات وبنســبة  %3.3مــن انتهــاكات
التنظيــم ،بينمــا جــاء االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع
للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة بالمرتبــة الســابعة فــي
مــرة واحــدة وبنســبة  %1مــن انتهــاكات التنظيــم.

 .3.10الفصــل التاســع :انتهــاكات التنظيمــات
المســلحة علــى حريــة اإلعــام 2015
 .3.10.1مقدمة

.3.10.1.1

شــكلت اعتــداءات «التنظيمــات المســلحة»

ً
جــزءا ال يســتهان بــه مــن
ضــد حريــة اإلعــام واإلعالمييــن
االعتــداءات التــي وثقهــا الباحثــون فــي تقريــر حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي العالــم العربــي عــام  ،2015وقــد تشــابهت
بعــض جرائــم هــذه التنظيمــات مــع اعتــداءات «جماعــة
الحوثــي» فــي اليمــن ،وتنظيــم «داعــش» فــي العــراق فــي
اختطــاف اإلعالمييــن وإخفائهــم قسـ ً
ـرا ،وفــي االعتــداء علــى
حياتهــم بالقتــل العمــد واالعتــداء علــى مقــار العمــل وأدوات
العمــل اإلعالمــي بشــكل ممنهــج كمــا يظهــر فــي الحقــوق
اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن واقــع حــال االنتهــاكات التــي
يعتقــد الباحثــون أن التنظيمــات المســلحة ارتكبتهــا بشــكل
متعمــد.
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 .3.10.1.2ويتبيــن مــن خــال قــراءة االعتــداءات التــي ارتكبتهــا

 .3.10.1.9ويعتقــد الباحــث أن غالبيــة االعتداءات الصادرة

التنظيمــات المســلحة فــي الــدول التــي وقعــت فيهــا أن

عــن التنظيمــات المســلحة فــي الــدول المرصــودة تتشــارك

غالبيتهــا صــدرت عــن «تنظيــم القاعــدة» ،حيــث ظهــرت اعتــداءات

فــي مســؤوليتها حكومــات تلــك الــدول مــن حيــث حمايــة

يرجــح أنهــا صــدرت عــن تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن ،وعــن تنظيم

اإلعالمييــن والحفــاظ علــى ســامتهم كمواطنيــن يحملــون

حركــة الشــباب اإلســامية المواليــة للقاعــدة فــي الصومــال،

ً
أيضــا مالحقــة كل مــن يثبــت عليــه
جنســيتها ،وعليهــا

كذلــك عــن تنظيمــات مســلحة فــي ســوريا يعتقــد أنهــا تنضــوي

اقترافــه جرائــم ضــد اإلعالمييــن وتقديمــه للعدالــة ،كمــا

مــع «جبهــة النصــرة» الموالــي للقاعــدة أيضـ ًـا.

تتحمــل التنظيمــات المســلحة المســؤولية تجــاه جرائمهــا

 .3.10.1.3إن االنتهــاكات التــي صــدرت عن تنظيمات مســلحة
ووثقهــا التقريــر تتشــابه مــن حيــث الشــكل واألســلوب مــع
انتهــاكات «تنظيــم داعــش» علــى وجــه الخصــوص ،مــا يســمح

المرتكبــة بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة فــي
تلــك الــدول.
 .3.10.1.10ويناقــش هــذا الفصــل انتهــاكات التنظيمــات

بالقــول أن اإلرهــاب يســتهدف حريــة اإلعــام بشــكل متعمــد

المســلحة علــى الصحفييــن والمؤسســات االعالميــة،

وممنهــج حيثمــا تمكــن مــن ذلــك إلخفــاء جرائمــه ضــد اإلنســانية.

ومقاربــة تلــك االنتهــاكات بالقانــون اإلنســاني فضــا

 .3.10.1.4لقــد ســجل التقريــر انتهــاكات صــدرت عــن تنظيمات
مســلحة فــي كل مــن اليمــن والعــراق وســوريا والصومــال،
وقــد امتــدت يدهــا لتصــل إلــى تونــس وليبيــا ،وهــي مناطــق

عــن حصرهــا وتحليلهــا لتوضيــح مجمــل االنتهــاكات التــي
اقترفهــا التنظيــم خــال ســنة .2015

.3.10.1.11

ويكــرر الباحثــون أن القانــون الدولــي

شــهدت ـ وال تــزال ـ نزاعــات مســلحة ،فيمــا تواجــه تونــس

اإلنســاني ينطبــق علــى التنظيمــات المســلحة بالرغــم مــن

علــى وجــه التحديــد تحديــات مــع اإلرهــاب ،ومنهــا علــى وجــه

كونهــا ليســت دوال بالمفهــوم القانونــي علــى نحــو حالــة

الخصــوص جوارهــا مــع ليبيــا.

«تنظيــم داعــش» ،وليســت خــارج المحاســبة والمالحقــة

.3.10.1.5

ووفقــا لعمليــات الرصــد والتوثيــق التــي قامــت

بهــا شــبكة «ســند» طيلــة عــام  2015فــإن «التنظيمــات
المســلحة» فــي اليمــن قــد ســجلت أعلــى معــدالت االعتــدءات
علــى اإلعالمييــن وحريــة اإلعــام ،لكــن الباحــث يعتقــد أن
اعتــداءات وقعــت فــي العــراق وســوريا لــم تتمكــن أي جهــة
رســمية أو حقوقيــة مــن تحديــد مصدرهــا والجهــة التــي قامــت
بهــا .وســيتناول التقريــر فــي فصولــه التاليــة هــذه االعتــداءات.
 .3.10.1.6وكمــا االعتــداء علــى اإلعالمييــن وحريــة اإلعــام
التــي صــدرت عــن «تنظيــم داعــش» و»جماعــة الحوثــي» أيضـ ًـا؛
فــإن القانــون الدولــي اإلنســاني ال يعفــي هــذه التنظيمــات
مــن المســؤولية القانونيــة والجنائيــة ،وتبقــى جرائمهــا رهــن
المالحقــة وال تســقط بالتقــادم.

.3.10.1.7

ورغــم الجهــود الدوليــة فــي مكافحــة اإلرهــاب

والتنظيمــات المســلحة المواليــة للقاعــدة ،إال أن مرتكبــي
االعتــداءات علــى اإلعالمييــن مــن تلــك التنظيمــات ال يزالــون
يفلتــون مــن العقــاب.

.3.10.1.8

ويتنــاول هــذا الفصــل مــن التقريــر انتهــاكات

القانونيــة الدوليــة لغايــات تحقيــق العدالــة اإلنســانية التــي
نــص عليهــا القانــون الدولــي اإلنســاني بــدءا مــن نظــام
محكمــة نورنبيــرغ وحتــى قــرار مجلــس األمــن رقــم 2222
الــذي أكــد علــى حمايــة الصحفييــن باعتبارهــم مدنييــن
وألــزم الــدول بتأميــن حمايتهــم.

.3.10.1.12

ويعتقــد الباحثــون أن المــادة  79مــن

البروتوكــول اإلضافــي األول مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة
تنطبــق علــى اإلعالمييــن الذيــن يتعرضــون العتــداءات مــن
تنظيمــات مســلحة خاصــة فــي النزاعــات المســلحة والتــي
نصــت علــى أن (الصحفييــن يتمتعــون بجميــع الحقــوق
وأشــكال الحمايــة الممنوحــة للمدنييــن فــي النزاعــات
المســلحة الدوليــة) .وينطبــق الشــيء نفســه علــى حــاالت
النــزاع غيــر المســلح بمقتضــى القانــون الدولــي العرفــي
(القاعــدة  34فــي دراســة اللجنــة الدوليــة للقانــون الدولــي
اإلنســاني العرفــي).

.3.10.1.13

ويؤمــن الباحــث فــي رأي الخبيــر باللجنــة

الدوليــة للصليــب األحمــر «روبيــن غايــس» الــذي يجــد أن
الصحفييــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي مجــال اإلعــام

«التنظيمــات المســلحة» بشــكل منفــرد لبــروز انتهاكاتهــا

يواجهــون خطــر االحتجــاز التعســفي ألســباب ُي ّدعــى أنهــا

اإلعالمييــن بالقتــل واإليــذاء والتحريــض ضدهــم مــا يشــكل

( 4ألــف )4-مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة) و»الصحفــي»

الجســيمة والمتمثلــة فــي االختطــاف والقتــل العمــد وتهديــد
ً
ً
صارخــا
خطــرا علــى أمنهــم وســامتهم ،كمــا يشــكل اعتــداء
علــى حريــة اإلعــام.
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أمنيــة .وهنــا يكمــن الفــرق بيــن «المراســل الحربــي» (المادة
(المــادة  79مــن البروتوكــول اإلضافــي األول) .وكال
الفئتيــن معتــرف بهــا كفئــة مدنيــة مــع فــارق وحيــد هــو

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

أن مراســل الحــرب يحــق لــه التمتــع بوضــع أســير الحــرب .كمــا
أنــه يتلقــى ترخيصـ ًـا رســميا بمرافقــة القــوات المســلحة .وبنــاء
علــى هــذه العالقــة الوثيقــة ,يحــق لمراســل الحــرب عنــد إلقــاء
القبــض عليــه التمتــع بالوضــع القانونــي نفســه الممنــوح
ألفــراد القــوات المســلحة .وعلــى ذلــك األســاس يتمتــع
مراســلو الحــرب بالحمايــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة
والمكملــة فــي البروتوكــول اإلضافــي األول
جنيــف الثالثــة
ّ

والقانــون الدولــي العرفــي.

أوال :وقائــع انتهــاكات التنظيمــات المســلحة علــى
ً .3.10.2

حريــة اإلعــام 2015

.3.10.2.1

ً
انتهــاكا صــدرت عــن تنظيمــات
وثــق التقريــر 64

مســلحة غالبيتهــا فــي اليمــن والعــراق وســوريا والصومــال
بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة وقعــت فــي 25
حالــة غالبيتهــا جســيمة وجزائيــة.

.3.10.2.2

وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة التــي

ارتكبتهــا التنظيمــات  %37.5مــن مجمــوع انتهاكاتهــا .وذلــك فــي
ً
ً
جســيما ،وبنســبة  %2بالمقارنــة مــع العــدد الكلــي
انتهــاكا
24
لالنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر ،كمــا شــكلت نســبة

 .3.10.2.6وارتكبــت تنظيمــات مســلحة فــي ليبيــا انتهاكيــن
وقعــا فــي حالــة واحدة ،وبنســبة  %3من مجمــوع االنتهاكات.
الجــدول رقــم ( :)43انتهــاكات التنظيمــات المســلحة علــى
حريــة اإلعــام فــي الــدول المرصــودة
مكان وقوع
االنتهاك

عدد
االنتهاكات

%

اليمن

29

46.8

9

العراق

14

22

5

20

سوريا

10

15.6

6

24

تونس

5

7.8

2

8

الصومال

4

6.2

2

8

ليبيا

2

3

1

4

مجموع الحاالت

64

%100

25

%100

.3.10.2.7

عدد
الحاالت

%
36

وبلــغ عــدد أشــكال وأنــواع االنتهــاكات التــي

ارتكبتهــا تنظيمــات مســلحة بحــق اإلعالمييــن ومؤسســات
ـكال صنفهــا التقريــر للعــام
ـكال مــن أصــل  47شـ ً
اإلعــام  14شـ ً
 ،2015وهــو مــا تشــكل نســبته  %29.8مــن مجمــوع األشــكال

عــدد الحــاالت  %2.3مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي.

المصنفــة؛ كالتالــي:

 .3.10.2.3وإلــى جانــب تواجــد «التنظيمــات المســلحة» فــي

.3.10.2.7.1

اليمن والعراق وســوريا والصومال ،إال أن انتهاكات لتنظيمات

البيانــات الموثقــة أن التنظيمــات المســلحة تتشــارك فــي

مســلحة ظهــرت فــي كل مــن تونــس وليبيــا أيضـ ًـا ،وقــد بلغــت
ً
كمــا فــي
أعلــى معــدالت انتهــاكات التنظيمــات المســلحة
اليمــن ومنهــا انتهــاكات صــدرت عــن تنظيــم القاعــدة بواقــع
 29انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %46.8مــن إجمالــي انتهــاكات التنظيمــات
المســلحة ،ووقعــت فــي  9حــاالت وبنســبة  %36مــن حــاالت
اعتــداءات التنظيمــات المســلحة علــى حريــة اإلعــام.

.3.10.2.4

وبلــغ عــدد انتهــاكات التنظيمــات المســلحة فــي

ً
انتهــاكا وبنســبة  %22ووقعــت فــي  5حــاالت
العــراق 14

االختطــاف واالختفــاء القســري؛ أظهــرت

ً
قســرا كمــا
نمــط انتهــاك اختطــاف اإلعالمييــن وإخفائهــم
تمارســه «جماعــة الحوثــي» وكمــا مارســه «تنظيــم داعــش»
فــي العــراق ،وقــد حــل هــذا االنتهــاك فــي المرتبــة األولــى
مــن انتهــاكات التنظيمــات المســلحة التــي أقدمــت علــى
ً
إعالميــا ،منهــم  6إعالمييــن فــي ســوريا ،و5
اختطــاف 11
إعالمييــن فــي اليمــن ،وبلغــت نســبة هــذا االنتهــاك مــن
مجمــوع انتهــاكات التنظيمــات المســلحة  ،%17.2وبلغــت
نســبتهم مــن مجمــوع حــاالت االختطــاف التــي وثقهــا التقريــر

نســبتها  %20علــى مســتوى عــدد الحــاالت ،ويليهــا ســوريا

والبالغــة .)%15.3( 85

وصــدرت عــن تنظيمــات معارضــة مســلحة فــي  10انتهــاكات

.3.10.2.7.1.1

نســبتها  ،%15.6ونســبتها علــى مســتوى عــدد الحــاالت البالغــة

إســبان ومرافقهــم الســوري فــي مدينــة حلــب فــي الثانــي

ففــي ســوريا؛ فقــد ثالثــة صحفييــن

 6حــاالت .%24

عشــر مــن يوليــو /تمــوز ،وهــم« :أنطونيــو بامبلييجــا» مــن

 .3.10.2.5وســجلت تنظيمــات مســلحة ظهــرت فــي تونــس

قنــاة كواتــرو اإلســبانية ،والمصــور الصحفــي المســتقل

خــال العــام  )5( 2015انتهــاكات نســبتها  %7.8مــن مجمــوع
انتهــاكات التنظيمــات المســلحة ووقعــت فــي حالتيــن نســبتهما
 %8مــن حــاالت هــذا الفصــل ،فيمــا ســجلت التنظيمــات
المســلحة فــي الصومــال ومنهــا مــا يســمى «حركــة الشــباب»
اإلســامية  4انتهــاكات نســبتها  %6.2وقعــت فــي حالتيــن
نســبتهما  %8مــن مجمــوع حــاالت انتهــاكات التنظيمــات
المســلحة.

«جــوزي مانيــول لوبيــز» ،و»آنجيــل ساســتريه» مراســل وكالــة
 .CNNوحســب رابطــة الصحافــة اإلســبانية فــإن الصحفييــن
الثالثــة يعملــون فــي مدينــة حلــب وانقطعــت أخبارهــم بعــد
دخولهــم األراضــي الســورية عبــر تركيــا فــي العاشــر مــن
يوليو/تمــوز ،وقــد أكــدت وزارة الخارجيــة اإلســبانية العمليــة
وقالــت إنهــا علــى علــم بالوضــع وتتعامل معــه .وأعلنت وزارة
الخارجيــة اإلســبانية فــي  2015/7/22أنهــا أرســلت ضباطـ ًـا من
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الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

االســتخبارات إلــى ســوريا للبحــث فــي أوضــاع الصحفييــن

رئيــس تحريــر صحيفــة المحــرر ،والكاتــب الصحفــي «فائــز

المفقوديــن ،وأكــد وزيــر الخارجيــة اإلســباني ،خوســيه مانويــل

بــن عمــرو» ،و»محمــد الشــرفي» المراســل الصحفــي

غارســيا مارغاليــو ،اســتنفار بــاده لمعرفــة مصيرهــم ،وقــال

بحضرمــوت أنهــم تعرضــوا للتهديــد خــال شــهر مايــو/

إن الــوزارة علــى اتصــال دائــم بالســفارة التركيــة التــي تشــرف

أيــار  2015مــن قبــل الجماعــات المســلحة «القاعــدة» التــي

علــى عمليــة البحــث .وفــي الثامــن مــن مايــو /أيــار  ،2016أعلنت

تســيطر علــى مدينــة المــكال بحضرمــوت وبعــض مدنهــا

الســلطات اإلســبانية أنــه تــم اإلفــراج عــن الصحفييــن الثالثــة

منــذ قرابــة الشــهرين ،والتــي تطلــق علــى نفســها أبنــاء

الذيــن كانــوا مخطوفيــن فــي ســوريا منــذ نحــو عشــرة أشــهر،

حضرمــوت.

مشــيرة إلــى أنهــم بخيــر وباتــوا فــي تركيــا وســيعودون إلــى

.3.10.2.7.2.2.1

بلدهــم .وبحســب المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان فــإن
الصحفييــن الثالثــة شــوهدوا للمــرة األخيــرة قبــل تعرضهــم
للخطــف فــي حــي المعــادي فــي حلــب فــي  13تموز/يوليــو
 2015والــذي كانــت تســيطر عليــه فصائــل معارضــة .وأكــد
المرصــد ان الصحفييــن كانــوا علــى متــن شــاحنة صغيــرة وقــد
اقتادتهــم مجموعــة مســلحة الــى جهــة مجهولــة.

وهــدد مســلحون مجهولــون فــي

العاشــر مــن أكتوبــر عـ ً
ـددا مــن الوســائل اإلعالميــة المرئيــة
والمقــروءة العاملــة بمحافظــة عــدن ،وســارعت إدارة قنــاة
«ســكاي نيــوز» بنقــل مقرهــا مــن أحــد أحيــاء مدينــة عــدن
إلــى منطقــة أخــرى خشــية الهجــوم .وذكرت مصــادر إعالمية
ً
عــددا مــن المواقــع اإلعالميــة التابعــة للحــراك تلقــى
أن
الصحفيــون العاملــون فيهــا تهديــدات بالتصفيــة الجســدية

 .3.10.2.7.1.2وفــي اليمــن؛ قامــت جماعــة مســلحة فــي

مــن قبــل عناصــر «داعــش» فــي حــال لــم يتوقفــوا عــن

الرابــع والعشــرين مــن مــارس باختطــاف الصحفــي «محمــود

العمــل.

الشــرعبي» المديــر التنفيــذي لمنظمــة العدالــة االجتماعيــة

 .3.10.2.7.2.3وفــي تونــس؛ هــددت صفحــة «إفريقيــا

والمنتســب لوكالــة األنبــاء اليمنيــة ،وقــام المســلحون باقتحــام
منزلــه وخطفــه إلــى جهــة غيــر معلومــة ،وقــد أدانــت نقابــة
الصحفييــن اليمنييــن اختطــاف الشــرعبي وطالبــت ـ فــي بيــان
لهــا ـ الجهــات المعنيــة بســرعة التحقيــق والعمــل علــى إطــاق
ســراحه ،محملــة جماعــة الحوثــي التــي تســيطر علــى الحالــة
األمنيــة بالعاصمــة كامــل المســؤولية.

لإلعــام» التابعــة لكتيبــة «عقبــة بــن نافــع» المتمركــزة
بجبــال الشــعانبي بمحافظــة القصريــن علــى الحــدود
التونســية الجزائريــة عبــر تغريــدات علــى موقــع «تويتــر»
فــي نهايــة شــهر أغســطس ،مواقــع إعالميــة تونســية
وهــي« :بيزنــس نيــوز» و»حقائــق أون اليــن» و»آخبــر
خبــر» بالقيــام بأعمــال انتقاميــة ضدهــا ،بعدمــا كانــت

 .3.10.2.7.1.3وفــي الثانــي عشــر مــن أكتوبــر قامــت عناصر

كتبــت تغريــدات تُ كـ ِّـذب فيهــا األخبــار المتداولــة علــى هــذه

تابعــة لتنظيــم القاعــدة باختطــاف الصحفييــن «أمير باعويضان»

المواقــع حــول انتصــارات للجيــش التونســي واألمــن علــى

مراســل قنــاة آزال و»محمــد المقــري» مراســل اليمــن اليــوم

هــذه الكتيبــة .وأضافــت صفحــة الكتيبــة المذكــورة فــي

والمصــور التلفزيونــي «أكــرم اليمانــي» بمحافظــة حضرمــوت

تغريــدة أخــرى تهديــدا لموقعــي «بزنــس نيــوز» و»حقائــق

بعــد مظاهــرة شــهدتها عاصمــة المحافظــة المــكال للمطالبــة

أون اليــن» بالقــول (أبشــروا يــا أعــداء اللــه بمــا يميتكــم

برحيــل ُمســلحي القاعــدة مــن المدينــة .وأدانــت نقابــة

الصحفييــن اليمنييــن فــي بيــان لهــا الواقعــة وطالبــت بســرعة
اإلفــراج عــن الصحفييــن وحمايــة حياتهــم.
 .3.10.2.7.2التهديــد باإليــذاء؛ وبنفــس معــدل االختطــاف
واالختفــاء القســري أقدمــت تنظيمــات مســلحة علــى تهديد 11

ً
غيضــا عــن قريــب).

.3.10.2.7.3

االعتــداء علــى مقــار العمــل؛ وتعرضــت

مقــار  11مؤسســة إعالميــة لالعتــداء مــن قبــل تنظيمــات
مســلحة ،وهــو اعتــداء تمارســه «جماعــة الحوثــي»
ً
أيضــا ،منهــا  8مؤسســات فــي اليمــن ،و 2فــي العــراق،

إعالميـ ًـا ،منهــم  4فــي العــراق 4 ،فــي اليمــن و 3فــي تونــس،

ومؤسســة واحــدة فــي ليبيــا ،شــكلت مــا نســبته %17.2

وبنســبة  %17.2مــن مجمــوع انتهــاكات هــذه التنظيمــات.

مــن انتهــاكات التنظيمــات المســلحة ،وبنســبة %22.5

.3.10.2.7.2.1

ففــي العــراق؛ قامــت مجموعــة مســلحة

بتاريــخ  9مــارس  2015باقتحــام المركــز اإلعالمــي الثقافــي
العراقــي وســط بغــداد ،وهــددت العامليــن فيــه ،إضافــة إلــى
اســتهدافها رئيــس المركــز «ماجــد الســعيد» بإطــاق النــار.

.3.10.2.7.2.2

وفــي اليمــن؛ ادعــى ثالثــة صحفييــن مــن

منطقــة حضرمــوت وهــم الصحفــي «صبــري مخاشــن»
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مــن مجمــوع االعتــداءات علــى مقــار العمــل التــي وثقهــا
التقريــر والبالغــة .49

.3.10.2.7.3.1

ففــي اليمــن؛ اقتحمــت مجموعــات

مســلحة فــي الثالــث مــن أبريــل مقــر «إذاعــة المــكال» فــي
منطقــة حضرمــوت وقامــوا بســرقة أجهزتهــا ومعداتهــا
وأرشــيفها الســمعي والموســيقي وإحــراق مكاتبهــا الفنية

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

واإلداريــة واالســتديوهات ،كمــا قامــوا باقتحــام «مؤسســة

جــي» ،األمــر الــذي تســبب فــي أضــرار ماديــة بالمبنــى .وفي

باكثيــر» للطباعــة والنشــر وســرقوا أجهزتهــا ومعداتهــا الطباعية.

تصريــح للمديــر التنفيــذي للقنــاة «وليــد الالفــي» لوســائل

 .3.10.2.7.3.1.1وفــي الثالثيــن مــن أكتوبــر أقدمــت عناصــر

أن االعتــداء تســبب فــي أضــرار فــي قاعتــي
اإلعــام قــال ّ

مســلحة يعتقــد أنهــم مــن «تنظيــم القاعــدة» علــى اقتحــام
ومهاجمــة مكتــب «قنــاة العربيــة» و»قنــاة الحــدث» ،ومكتــب

االســتقبال واالجتماعــات وبعــض أقســام إعــداد البرامــج،
وأســتوديو البرامــج الرياضيــة إضافــة إلــى واجهــة المقــر».

قنــاة «ســكاي نيــوز عربيــة» فــي محافظــة عــدن ،وتزامنــت

.3.10.2.7.4.3

االقتحامــات مــع تهديــدات لمراســل قنــاة العربيــة «ردفــان

يدويــة علــى محطــة «راديــو جالكعيــو» أضــرارا ببعــض أجهــزة

الدبيــس» والطاقــم المرافــق لــه مــن مصوريــن ومســاعدين،

ومعــدات اإلذاعــة ،كمــا أدى إلــى توقــف البــث اإلذاعــي.

وتهديــد طاقــم قنــاة ســكاي بالتصفيــة مالــم يتوقفــوا عــن نشــر
أي تقاريــر وأخبــار تمــس مــا اســموهم المجاهديــن فــي تنظيــم
الدولــة.

.3.10.2.7.3.2

.3.10.2.7.5

وفــي الصومــال؛ ألحــق هجــوم بقنبلــة

اإلصابــة بجــروح؛ وأصيــب  5إعالمييــن

بجــروح جــراء اعتــداءات التنظيمــات المســلحة ،حيــث أصيــب
صحفيــان فــي العــراق ،وصحفيــان فــي ســوريا ،وصحفــي

وفــي العــراق؛ قامــت مجموعــة مســلحة

فــي التاســع مــن مــارس بإقتحــام المركــز اإلعالمــي الثقافــي
العراقــي وســط بغــداد.

فــي الصومــال ،وشــكلت نســبتهم  %7.8مــن انتهــاكات
التنظيمــات المســلحة.
 .3.10.2.7.5.1ففــي العــراق؛ قــام مســلحون مجهولــون

 .3.10.2.7.3.3وفــي ليبيــا؛ تعــرض مقــر تلفزيــون «النبــأ»

بمهاجمــة موكــب كان يقــل مجموعــة صحفييــن بينهــم كادر

اإلخبــاري فــي التاســع مــن ينايــر إلــى االســتهداف بقذيفتــي

«قنــاة العالــم» ووكالــة «اكســترا نيــوز» بوابــل مــن الرصــاص

«آر بــي جــي» .وفــي تصريــح للمديــر التنفيــذي للقنــاة «وليــد

أثنــاء عودتهــم مــن تغطيــة األحــداث فــي ناحيــة البغــدادي

«إن مســلحين مجهوليــن قامــوا فــي ســاعات
الالفــي» قــالّ :

بتاريــخ  ،2015/10/21ممــا أدى إلصابــة الصحفــي «ضيــاء

الفجــر باســتهداف مبنــى القنــاة بقذيفتــي آربــي جــي والذوا

الشــريفي» مراســل اكســترا نيــوز بثــاث طلقــات ناريــة فــي

بالفــرار».

مفصــل الفخــذ ،وتــم نقلــه إلــى مستشــفى ميدانــي ،ونقــل

.3.10.2.7.4

اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات؛

تســببت اعتــداءات التنظيمــات المســلحة فــي إحــداث 8
انتهــاكات باإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،وقــد تكــرر
غالبيتهــا فــي اليمــن بمعــدل  ،6ومــرة واحــدة فقــط فــي كل من

بعدهــا إلــى تركيــا إلجــراء عمليــة جراحيــة عاجلــة ،إضافــة إلــى
إصابــة مصــور قنــاة العالــم ـ إيرانــي الجنســية ـ الــذي تعــرض
لجــروح خطيــرة فــي إحــدى ســاقيه ونقــل علــى إثرهــا إلــى
بلــده للعــاج.

ليبيــا والصومــال ،وبلغــت نســبة هــذا النــوع مــن االنتهــاكات

.3.10.2.7.5.2

 %12.5مــن مجمــوع انتهــاكات التنظيمــات المســلحة.

الروســية فــي بيــان لهــا عــن إصابــة مراســل قنــاة روســيا

.3.10.2.7.4.1

ففــي

اليمــن؛

اقتحمــت

مجموعــات

مســلحة بتاريــخ  2015/4/3مقــر «إذاعــة المــكال» فــي منطقــة
حضرمــوت وقامــوا بســرقة أجهزتهــا ومعداتهــا وأرشــيفها
الســمعي والموســيقي وإحــراق مكاتبهــا الفنيــة واإلداريــة
واالســتديوهات ،كمــا قامــوا باقتحــام «مؤسســة باكثيــر»
للطباعــة والنشــر وســرقوا أجهزتهــا ومعداتهــا الطباعيــة.

.3.10.2.7.4.1.1

وفــي  24يونيــو /حزيــران تعــرض مبنــى

وكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» بالعاصمــة صنعــاء إلــى تفجيــر
إرهابــي أدى إلــى أضــرار شــديدة فــي المبنــى وخســائر

اليــوم «ســرجون هدايــا» بتاريــخ  ،2015/11/23وذلــك أثنــاء
زيــارة مجموعــة مــن الصحفييــن الــروس لمواقــع الجيــش
الســوري فــي منطقــة الداغمشــلية المؤديــة إلــى جبــل زويك
االســتراتيجي ،حيــث تعرضــت العربــات التــي تنقلهــم لنيــران
صواريــخ مضــادة للدبابــات مــن طــراز تــاو .وأفــاد «هدايــا» أنــه
تواجــد فــي المشــفى بالقاعــدة الجويــة الروســية «حميميــم»
حيــث تلقــى عالجــا إلصابتــه بشــظيتين فــي ظهــره وكتفــه،
وقــال أن «الوفــد اإلعالمــي الروســي قــد تــم اســتهدافه
مــن قبــل مجموعــات إرهابيــة فــي ســوريا رغــم ارتــداء أفــراد
ً
ولباســا يــدل علــى أنهــم طاقــم
الفريــق قبعــات زرقــاء

بالممتلــكات .وفــي  21يوليــو /تمــوز اقتحمــت عناصــر مــن

صحفــي».

محتوياتــه.

.3.10.2.7.5.3

تنظيــم القاعــدة مبنــى فــرع وكالــة «ســبأ» بالتواهــي ونهبــت

.3.10.2.7.4.2

وفــي ليبيــا؛ قــام مســلحون باســتهداف

مقــر تلفزيــون «النبــأ» اإلخبــاري فــي  9ينايــر بقذيفتــي «آر بــي

وفــي ســوريا؛ أعلنــت وزارة الدفــاع

وفــي الصومــال؛ تعــرض مصــور موقــع

راديــو مقديشــو الحكومــي «فرحــان ســليمان طاهــر» فــي
العاشــر مــن أبريــل إلصابــات ناريــة فــي الــرأس والصــدر
نتيجــة محاولــة اغتيــال مــن قبــل عناصــر مــن متمــردي حركــة
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الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

الشــباب المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة ،وذلــك علــى مقربــة مــن

أو بيعــه إلــى مجموعــة أخــرى.

منزلــه بمديريــة حــي هــدن جنــوب العاصمــة مقديشــو.

.3.10.2.7.8

 .3.10.2.7.6مصــادرة أدوات العمــل؛ ووثــق التقريــر تكــرار

و»الشــرقية» و»التغييــر» المحليــة فــي العــراق للتحريــض

مصــادرة أدوات العمــل مــن قبــل تنظيمــات مســلحة  4مــرات،

مــن قبــل األميــن العــام لمنظمــة بــدر ـ وهــي إحــدى

شــكلت نســبتها  %6.2مــن مجمــوع انتهــاكات تلــك التنظيمــات،

التنظيمــات المســلحة ـ النائــب هــادي العامــري يــوم

ووقعــت جميعهــا فــي اليمــن ،فبتاريــخ  3أبريــل  2015اقتحمــت

التحريــض؛ تعرضــت قنــوات «البغدايــة»

 ،2015/9/6متهمـ ًـا إياهــا ببــث الفتنة الطائفية والسياســية،

مجموعــات مســلحة «إذاعــة المــكال» فــي منطقــة حضرمــوت

وذلــك فــي كلمــة ألقاهــا العامــري أمــام مجموعــة مــن

وقامــوا بســرقة أجهزتهــا ومعداتهــا وأرشــيفها الســمعي

المشــايخ ووجهــاء منطقــة أمرلــي .وبلغــت نســبة انتهــاك

والموســيقي ،كمــا قامــوا باقتحــام «مؤسســة باكثيــر»

التحريــض مــن مجمــوع انتهــاكات التنظيــم .%4.8

للطباعــة والنشــر وســرقوا أجهزتهــا ومعداتهــا الطباعيــة.

 .3.10.2.7.9االســتهداف المتعمــد باإلصابــة؛ وأصيــب

.3.10.2.7.7

التهديــد بالقتــل؛ لقــد أقدمــت تنظيمــات

صحفيــان فــي العــراق نتيجــة اســتهدافهما بشــكل متعمــد،

مســلحة علــى تهديــد  4إعالمييــن بالقتــل ،منهــم إعالميــان

حيــث قــام مســلحون مجهولــون بمهاجمــة موكــب كان يقــل

فــي تونــس ،وإعالمــي فــي العــراق ،وآخــر فــي ســوريا،

مجموعــة صحفييــن بينهــم كادر «قنــاة العالــم» ووكالــة

شــكلت نســبتها  %6.2مــن مجمــوع انتهــاكات تلــك التنظيمــات.

«اكســترا نيــوز» بوابــل مــن الرصــاص أثنــاء عودتهــم مــن

.3.10.2.7.7.1

ففــي تونــس؛ وبتاريــخ  2015/1/10قــام

الرجــل الثانــي فــي تنظيــم أنصــار الشــريعة كمــال زروق
عبــر فيديــو تــم تحميلــه علــى « »YouTubeبتهديــد مباشــر

تغطيــة األحــداث فــي ناحيــة البغــدادي بتاريــخ .2015/10/21
وبلغــت نســبة هــذا النــوع الجســيم مــن االنتهــاكات .%3
 .3.10.2.7.10االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة؛

للصحفييــن التونســيين معلنــا بدايــة الحــرب الثانيــة علــى

وتكــررت اعتــداءات التنظيمــات المســلحة علــى حرمــة

اإلعــام بعــد الحــرب علــى الشــرطة والجيــش ،ومهــددا

األماكــن الخاصــة مرتيــن فــي اليمــن ،وبلغــت نســبة هــذا

اإلعالمييــن «نوفــل الورتانــي» و»معــزّ بــن غربيــة» بالقتــل،

االنتهــاكات مــن مجمــوع انتهــاكات التنظيمــات المســلحة

ووصــف زروق الصحافــة ضمــن «أعــداء اللــه».

 ،%3حيــث داهــم مســلحون مجهولــون يــوم الحــادي عشــر

 .3.10.2.7.7.2وفــي العــراق؛ تلقــى الصحفــي «نيــد باركــر»
مديــر مكتــب وكالــة رويتــرز البريطانيــة لألنبــاء فــي العــراق
فــي الخامــس مــن أبريــل تهديــدات بالقتــل علــى خلفيــة تقريــر
نشــرته الوكالــة عــن انتهــاكات قــام بهــا عناصــر مــن الحشــد
الشــعبي والقــوات الحكوميــة المشــتركة فــي مدينــة تكريــت
عقــب اســتعادتها مــن قبضــة تنظيــم «الدولــة االســامية»،
وقالــت وكالــة رويتــرز فــي بيــان أصدرتــه بهــذا الخصــوص ،إن
التهديــدات ضــد باركــر بــدأت علــى صفحــة عراقيــة علــى موقــع
فيســبوك تديرهــا جماعــة تطلــق علــى نفســها اســم المطرقــة،
ويعتقــد أنهــا بحســب مصــدر أمنــي عراقــي مرتبطــة بجماعــات

مــن مــارس منــزل الكاتــب الصحفــي «محمــد العبســي»
ً
متحدثــا فــي إحــدى
بالعاصمــة صنعــاء عقــب ظهــوره
الفضائيــات العربيــة ،ووصــف العبســي فــي منشــور علــى
صفحتــه علــى الفيســبوك أســلوب مداهمــة المنــزل الــذي
تقطنــه أســرته فــي صنعــاء بـــالرخيص ،وتأتــي الحادثــة
عقــب ظهــور العبســي مــن القاهــرة علــى قنــاة «ســكاي
نيــوز» عربيــة .ودعــا العبســي فــي منشــوره المســلحين
إلــى عــدم ترويــع النســاء واألوالد ،وعــدم اتخــاذ أســلوب
التهديــد ضــد مــن يخالفهــم الــرأي.
 .3.10.2.7.11القتــل العمــد؛ فقــد إعالمــي وإعالميــة

شــيعية مســلحة ،ضمــن مــا يعــرف بـــ الحشــد الشــعبي ،ويذكــر

حياتهمــا مــن قبــل تنظيمــات مســلحة فــي ســوريا

أن باركــر غــادر العــراق علــى إثــر ذلــك.

والصومــال ،حيــث إغتيــل عضــو المكتــب التنفيــذي ِالتحــاد

.3.10.2.7.7.3

وفــي ســوريا؛ أعلنــت منظمــة مراســلون

بــا حــدود بتاريــخ  2015/12/24أنهــا تلقــت معلومــات تفيــد
بــأن مجموعــة مســلحة تحتجــز الصحفــي اليابانــي جومبــي
ياســودا بعــد وقــت قصيــر مــن دخولــه ســوريا فــي يوليــو/
تمــوز الماضــي ،وأنهــا بــدأت «العــد التنازلــي لموعــد إعدامــه».
وقالــت المنظمــة أن المجموعــة المســلحة التــي تحتجــز جومبــي
طالبــت بفديــة ماليــة مقابــل إطــاق ســراحه وإال قامت بإعدامه
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الصحفييــن الســوريين «عبــد اللــه المقــداد» بعــد اختطافــه
مــن قبــل تنظيمــات مســلحة مــن مدينــة عــدرا العماليــة ولــم
يذكــر تاريــخ االغتيــال .فيمــا لقيــت الصحفيــة فــي اإلذاعــة
والتلفزيــون الحكومييــن فــي الصومــال «هنــد حــاج محمــد»
مصرعهــا بتاريــخ  2015/12/3متأثــرة بجراجهــا جــراء انفجــار
ســيارتها قــرب منطقــة «كيلــو  »4فــي العاصمة مقديشــو.
وقــال وزيــر اإلعــام والثقافــة الصومالــي محمــد عبــد حيــر
مــاري أن «هنــد حــاج محمــد تعرضــت لهجــوم إرهابــي أثنــاء
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عودتهــا مــن مقــر «جامعــة الصومــال العالميــة» ،متوجهــة إلــى
اســتوديوهات التلفزيــون الوطنــي الصومالــي ،حيــث تمــت
زراعــة مــواد متفجــرة بطريقــة اللصــق فــي ســيارتها ممــا أدى
إلــى إصابتهــا ووفاتهــا فــي المستشــفى» .مــن ناحيتــه ،اتهــم
الرئيــس الصومالــي حســن شــيخ محمــود ووزيــر اإلعــام حركــة
الشــباب الصوماليــة بتدبيــر الهجــوم.

.3.10.2.7.12

محاولــة االغتيــال؛ وتعــرض مصــور موقــع

راديــو مقديشــو الحكومــي «فرحــان ســليمان طاهــر» لمحاولــة
اغتيــال بتاريــخ  2015/4/10مــن قبــل عناصــر مــن متمــردي حركــة
الشــباب المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة وذلــك علــى مقربــة مــن
منزلــه بمديريــة حــي هــدن جنــوب العاصمــة مقديشــو ،حيــث
تعــرض الصحفــي لطلقــات ناريــة فــي الــرأس والصــدر .وقالــت
الشــرطة المحليــة «إن الجنــاة الذوا بالفــرار ،ولكــن تــم إلقــاء
القبــض علــى عــدد مــن المشــتبهين بضلوعهــم فــي أنشــطة
إرهابيــة».

المنع من البث اإلذاعي
والفضائي

1

1.6

مجموع االنتهاكات

64

%100

ً
ثانيا :انتهاكات «التنظيمات المسلحة» الجسيمة
.3.10.3
 .3.10.3.1بلــغ مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة الصــادرة عــن
التنظيمــات المســلحة بحــق إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة
فــي العــراق وســوريا وليبيــا والصومــال وتونــس  24انتهـ ً
ـاكا
ً
جســيما وبنســبة  %37.5مــن مجمــوع انتهــاكات التنظيمــات
المســلحة البالغــة  64انتهـ ً
ـاكا.
 .3.10.3.2وبلغت نســبتها من المجموع الكلي لالنتهاكات
الجســيمة التي وثقها التقرير والبالغة .)%2( 1269
الجدول رقم ( :)45انتهاكات «التنظيمات المسلحة»
الجسيمة على حرية اإلعالم 2015

.3.10.2.7.13

المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي؛

ووقــع لمــرة واحــدة فــي الصومــال ،فبتاريــخ 2015/5/19
قامــت إدارة تنظيــم أهــل الســنة والجماعــة فــي المحافظــات

االنتهاكات الجسيمة

التكرار

%

االختطاف واالختفاء القسري

11

46

اإلصابة بجروح

5

20.8

التهديد بالقتل

4

16.7

االستهداف المتعمد باإلصابة

2

8.3

القتل العمد

1

4.2

محاولة االغتيال

1

4.2

مجموع االنتهاكات الجسيمة

24

100%

الوســطى لجمهوريــة الصومــال الفيدراليــة بإغــاق إذاعــة
«غلغــدود» بتهمــة بــث أخبــار الحكومــة ،ومؤتمــر تشــكيل اإلدارة
اإلقليميــة فــي مدينــة عــادادو.
الجــدول رقــم ( :)44انتهــاكات «التنظيمــات المســلحة» علــى
حريــة اإلعــام 2015
نوع االنتهاك

التكرار

%

االختطاف واالختفاء القسري

11

17.2

التهديد باإليذاء

11

17.2

االعتداء على مقار العمل

11

17.2

اإلضرار باألموال والخسائر
بالممتلكات

اإلعالميــة 2015

8

12.5

.3.10.4.1

اإلصابة بجروح

5

7.8

مصادرة أدوات العمل

4

6.2

التهديد بالقتل

اليمــن وتنظيــم «داعــش» فــي العــراق ،حيــث حــل االعتــداء

4

6.2

علــى الحــق فــي التملــك بالمرتبــة األولــى مــن اعتــداءات

التحريض

3

4.8

التنظيمــات المســلحة علــى اإلعالمييــن وبنســبة  %36مــن

االستهداف المتعمد باإلصابة

2

3

اعتداءاتهــا وبمجمــوع انتهــاكات بلــغ  ،23وبنســبة  %4.4مــن

االعتداء على حرمة األماكن
الخاصة

2

3

القتل العمد

1

1.6

.3.10.4.2

محاولة االغتيال

1

1.6

الحــق فــي الســامة الشــخصية  22مــرة وبنســبة ،%34.4

ً
.3.10.4
ثالثــا :اعتــداءات «التنظيمــات المســلحة» علــى

الحقــوق اإلنســانية بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات
تشــابهت اعتــداءات «التنظيمــات المســلحة»

فــي إقدامهــا علــى االعتــداء علــى مقــار العمــل ومصــادرة
أدوات العمــل مــع اعتــداءات «جماعــة الحوثــي» فــي

مجمــوع االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك التــي وثقهــا
التقريــر والبالغــة .521
وتكــررت اعتــدءات التنظيمــات المســلحة علــى

وحلــت فــي المرتبــة الثانيــة ،ومقارنــة مــع المجمــوع العــام

161

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

لهــذا النــوع مــن االعتــداءات التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة
 ،)%1.8( 1234فيمــا بلغــت النســبة مقارنــة مــع المجمــوع
الكلــي لالنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة
ً
انتهــاكا .%1.7
1269

.3.10.4.3

وحــل فــي المرتبــة الثالثــة االعتــداء علــى الحــق

فــي الحريــة واألمــان الشــخصي مكـ ً
ـررا  11مــرة وبنســبة %17.2
مــن مجمــوع اعتــداءات التنظيمــات المســلحة ،وبنســبة %2.2
مــن مجمــوع االعتــداء علــى هــذا النــوع مــن الحقــوق الكلــي
والبالغــة .506
 .3.10.4.4وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة االعتــداء علــى الحــق
ً
مكــررا  3مــرات وبنســبة ،%4.8
فــي معاملــة غيــر تمييزيــة
وبنســبة  %13.6مــن مجمــوع االعتــداءات الكلــي علــى هــذا
الحــق والبالغــة .22

.3.10.4.5

وتكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة مرتيــن

وبنســبة  %3مــن مجمــوع االعتــداءات علــى الحقــوق اإلنســانية
التــي ارتكبتهــا التنظيمــات المســلحة ،وحــل فــي المرتبــة
الخامســة .كمــا حــل فــي نفــس المرتبــة االعتــداء علــى الحــق
ً
مكــررا مرتيــن.
فــي الخصوصيــة
 .3.10.4.6وأخيـ ً
ـرا؛ حــل االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي
والتعبيــر واإلعــام فــي المرتبــة السادســة واألخيــرة فــي
مــرة واحــدة وبنســبة  %1.6مــن مجمــوع انتهــاكات التنظيمــات
المســلحة ،وهــو مــا يعنــي أن اعتــداءات هــذه التنظيمــات
علــى اإلعالمييــن خطيــرة وتتجــاوز المــس فــي الحــق بالعمــل

 .3.11الفصل العاشر :االنتهاكات «مجهولة
المصدر» و«أثناء التغطية» في مناطق
النزاع
 .3.11.1مقدمة
ـاكا جسـ ً
 .3.11.1.1وثــق التقريــر  50انتهـ ً
ـيما ،منهــا إصابــة
ً
إعالميــا بجــروح أثنــاء تغطيتهــم لوقائــع االشــتباكات
40
المســلحة ،نســبة كبيــرة منهــم وصفــت جراحهــم بالخطيــرة،
فيمــا فقــد  10إعالمييــن حياتهــم أثنــاء قيامهــم بتغطيــة
المواجهــات العســكرية ســبعة إعالمييــن منهــم فــي
ســوريا ،وإعالميــان فــي اليمــن وآخــر فــي العــراق.

.3.11.1.2

ولــم يتمكــن الباحثــون فــي شــبكة «ســند»

مــن تحديــد الجهــات التــي صــدر عنهــا إطــاق نــار تســبب
بإصابــة اإلعالمييــن بجــروح ،كمــا لــم يتمكنــوا مــن التثبــت
مــن اســتهداف اإلعالمييــن فــي الحــاالت التــي يعرضهــا
هــذا الفصــل ،إال أنهــم جميعهــم أصيبــوا أثنــاء قيامهــم
بالتغطيــة.

.3.11.1.3

ويشــير الراصــدون إلــى أنــه مــن الصعوبــة

البالغــة تحديــد مصــدر اإلصابــة فــي حــاالت عديــدة لــم
تتمكــن منظمــات حقوقيــة أخــرى مــن تحديدهــا ،حيــث
ً
أحيانــا فــي أماكــن تصلهــا نيــران
يتواجــد اإلعالميــون
األطــراف المتنازعــة مــن جميــع الجهــات ،كمــا لــم تتمكــن
مؤسســات إعالميــة مــن تحديــد مصــدر إصابــة مراســليها
لــذات الصعوبــة فــي تحديــد المصــدر ،األمــر الــذي حــدا

اإلعالمــي والتعبيــر إلــى االعتــداء المتعمــد والممنهــج.

بالباحثيــن فــي «ســند» وضــع هــذه االنتهــاكات البالغــة

جــدول رقــم ( :)46الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فــي

الخطــورة والتــي ترقــى إلــى مســتوى جرائــم الحــرب فــي

االنتهــاكات «الجســيمة» مــن قبــل التنظيمــات المســلحة

فصــل واحــد ،واعتبــار أن اإلصابــات «مجهولــة المصــدر»
والتــي وقعــت لهــؤالء اإلعالمييــن «أثنــاء التغطيــة» جهــة

الحق المعتدى عليه

التكرار

%

الحق في التملك

انتهــاك بحــد ذاتهــا ،وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى الحيــاد

23

36

فــي مثــل تلــك الحــاالت.

الحق في السالمة الشخصية

22

34.4

الحق في الحرية واألمان
الشخصي

 .3.11.1.4لقــد فقــد إعالميــون حياتهــم أثنــاء تغطيتهــم

11

17.2

لالشــتباكات المســلحة فــي مناطــق النــزاع دون أن يكــون

الحق في معاملة غير تمييزية

3

4.8

أثنــاء تغطيتــه تفكيــك عبــوات ناســفة ومتابعــة آثــار

الحق في الحياة

2

3

اعتــداءات بالصواريــخ والقنابــل ،وبعضهــم فقــد حياتــه

الحق في الخصوصية

2

3

إلــى جانــب مواطنيــن عادييــن كانــوا متواجديــن فــي ذات

الحق في حرية الرأي والتعبير
واإلعالم

1

1.6

المجموع

64

%100

مقتلهــم جــاء بشــكل مســتهدف ،وبعضهــم فقــد حياتــه

األمكنــة التــي تعرضــت العتــداءات عســكرية مباشــرة،
وكانــوا يقومــون بتغطيــة وقائــع األحــداث فيهــا.

.3.11.1.5

ومــن واقــع الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر؛

فقــد خســر إعالميــون حياتهــم أثنــاء تغطيتهــم للمواجهــات
العســكرية فــي ســوريا ومــن كل أطــراف النــزاع ،فهنــاك
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إعالميــون ينتمــون لمؤسســات الدولــة النظاميــة كقنــاة
اإلخباريــة الســورية ،وهنــاك إعالميــون مــن قنــاة الجزيــرة وقنــاة
األناضــول التركيــة كانــوا متواجديــن فــي مناطــق المعارضــة أو
فــي مناطــق قريبــة مــن المواجهــات ،كمــا أن هنــاك إعالمييــن
لبنانييــن تابعيــن لقنــاة «المنــار» التابعــة لحــزب اللــه اللبنانــي
فقــدوا حياتهــم أيضـ ًـا أثنــاء التغطيــة ،ويســمح القــول هنــا بــأن
كافــة اإلعالمييــن مــن كافــة أطــراف النــزاع فــي ســوريا تعرضــوا
لإلصابــات وفقــدان الحيــاة.
 .3.11.1.6وكمــا االعتــداء علــى اإلعالمييــن وحريــة اإلعــام
التــي صــدرت عــن «تنظيــم داعــش» و»جماعــة الحوثــي»
و»تنظيمــات مســلحة» مختلفــة األطيــاف أيضـ ًـا؛ فــإن القانــون
الدولــي اإلنســاني ال يعفــي كافــة أطــراف النــزاع مــن
المســؤولية القانونيــة والجنائيــة ،وتبقــى االنتهــاكات حتــى
التــي وقعــت أثنــاء التغطيــة ومجهولــة المصــدر رهــن المالحقــة
وال تســقط بالتقــادم ،وتحتــاج كذلــك إلــى التحقيــق الشــامل
والمحايــد.

.3.11.1.7

ويتنــاول هــذا الفصــل مــن التقريــر االنتهــاكات

«مجهولــة المصــدر» والتــي وقعــت «أثنــاء التغطيــة» بشــكل
منفــرد لجســامة االنتهــاكات التــي وقعــت علــى اإلعالمييــن
فــي مناطــق النــزاع.

.3.11.1.8

ويعتقــد الباحــث أن كافــة االنتهــاكات التــي

يعتقــد الباحثــون وقوعهــا فــي هــذا الفصــل تتشــارك فــي
مســؤوليتها حكومــات الــدول التــي وقعــت فيهــا ،ســواء مــن
حيــث حمايــة اإلعالمييــن والحفــاظ علــى ســامتهم كمواطنيــن
ً
أيضــا
يحملــون جنســيتها ويقيمــون علــى أراضيهــا ،وعليهــا
مالحقــة كل مــن يثبــت عليــه اقترافــه جرائــم ضــد اإلعالمييــن
وتقديمــه للعدالــة ،ســواء كان جهــة معاديــة أو مــن أحــد أجهزتها
وســلطاتها ،كما تتحمل التنظيمات المســلحة المســؤولية تجاه

أوال :وقائع االنتهاكات «مجهولة المصدر»
ً .3.11.2
و«أثناء التغطية» في مناطق النزاع على حرية اإلعالم 2015

.3.11.2.1

ً
انتهــاكا لــم يتمكــن الباحثــون
وثــق التقريــر 50

فــي «ســند» ،كمــا لــم تتمكــن منظمــات أخــرى مــن التأكــد مــن
مصــدر بعضهــا لصعوبــة تحديــد جهــة المصــدر ،ووقعــت أثناء
تغطيــة إعالمييــن لألحــداث واالشــتباكات المســلحة فــي
الــدول التــي تشــهد نزاعــات وصراعــات مســلحة فــي ســوريا
والعــراق واليمــن وليبيــا ،وقــد تكــررت تلــك االعتــداءات فــي
 39حالــة وجميعهــا جســيمة وخطيــرة.

.3.11.2.2

وتمثلــت االنتهــاكات مجهولــة المصــدر وأثنــاء

التغطيــة فــي انتهاكيــن جســيمين همــا القتــل غيــر المتعمــد
أثنــاء التغطيــة واإلصابــة بجــروح ،وبنســبة  %4بالمقارنــة مــع
العــدد الكلــي لالنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر،
كمــا شــكلت نســبة عــدد الحــاالت  %4مــن مجمــوع الحــاالت
الكلــي.
 .3.11.2.3وبلــغ عــدد االنتهــاكات مجهولــة المصــدر وأثنــاء
التغطيــة فــي ســوريا  23انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %46ووقعــت فــي
 17حالــة نســبتها  %43.6علــى مســتوى عــدد الحــاالت ،ويليهــا
ً
انتهــاكا نســبتهم  ،%28ونســبتها علــى
العــراق فــي 14
مســتوى عــدد الحــاالت البالغــة  10حــاالت .%25.6

.3.11.2.4

وتكــررت االنتهــاكات مجهولــة المصــدر وأثنــاء

التغطيــة فــي اليمــن  12مــرة بنســبة  %24ووقعــت فــي 11
حالــة نســبتهم  %28.2مــن حــاالت هــذا الفصــل ،فيمــا ســجل
انتهــاك واحــد فــي ليبيــا وقــع فــي حالــة واحــدة.
الجــدول رقــم ( :)47االنتهــاكات «مجهولــة المصــدر» فــي
مناطــق النــزاع علــى حريــة اإلعــام 2015
مكان وقوع
االنتهاك

عدد
االنتهاكات

%

عدد
الحاالت

%

فــي تلــك الــدول.

سوريا

23

46

17

43.6

 .3.11.1.9والجديــر بالقــول؛ أن الصحفييــن بحكــم وضعهــم

العراق

14

28

10

25.6

كمدنييــن يتمتعــون بحمايــة القانــون الدولــي اإلنســاني

اليمن

12

24

11

28.2

مــن الهجمــات المباشــرة شــريطة أال يشــاركوا مباشــرة فــي

ليبيا

1

2

1

2.6

خطيــرا التفاقيــات جنيــف وبروتوكولهــا اإلضافــي األول.

مجموع
الحاالت

50

100%

39

100%

جرائمهــا المرتكبــة بحــق اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة

األعمــال العدائيــة .وتشــكل أيــة مخالفــة لهــذه القاعــدة انتهـ ً
ـاكا
ـا عــن أن التعمــد فــي توجيــه هجــوم مباشــر ضــد شــخص
فضـ ً
مدنــي يرقــى أيضــا إلــى جريمــة حــرب بمقتضــى نظــام رومــا

 .3.11.2.5وبلــغ عــدد أشــكال وأنــواع االنتهــاكات «مجهولــة

األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

المصــدر» بحــق اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام شــكلين
شــكال صنفهــا التقريــر للعــام ،2015
فقــط مــن أصــل 47
ً
وهــو مــا تشــكل نســبته  %4.3مــن مجمــوع األشــكال
المصنفــة؛ كالتالــي:
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ً
إعالميا
 .3.11.2.5.1اإلصابــة بجــروح؛ وثــق التقرير إصابة 40
بجــروح متفاوتــة ولــم يتمكــن الباحثــون مــن تحديــد مصدرهــا،
حيــث أصيــب  16إعالميـ ًـا فــي ســوريا ،و 13فــي العــراق ،و10
فــي اليمــن وصحفــي واحــد فــي ليبيــا ،وغالبيتهــم أصيبــوا
أثنــاء تغطيتهــم لالشــتباكات المســلحة ،وبلغــت نســبتهم مــن
مجمــوع حــاالت اإلصابــة بجــروح التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة
 .)%13.7( 292بينمــا بلغــت نســبتها مــن مجمــوع االعتــداءات
مجهولــة المصــدر  .%80كمــا بلغــت نســبتها مــن المجمــوع

العمليــات األمنيــة التــي خاضتهــا القــوات األمنيــة لتطهيــر
مناطــق شــمال قضــاء المقداديــة شــمالي شــرق بعقوبــة
مــن تنظيــم مــا يعــرف بـ«الدولــة اإلســامية» يــوم 23
ينايــر  ،2015حيــث وصفــت إصابــة الصاحــب بأنهــا حرجــة
وخطيــرة .وقــد نقــل الجريحــان إلــى مستشــفى قريــب
لتلقــي العــاج.
 .3.11.2.5.1.2.1وفــي  5آذار /مــارس تعــرض المصــور
«حيــدر العــوادي» الــذي ســبق وأن عمــل لحســاب قنــاة

الكلــي لالنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر .%3

المســار الفضائيــة إلــى إصابــات مختلفــة أثنــاء تنقلــه مــع

 .3.11.2.5.1.1ففــي ســوريا؛ أصيــب مراســل الجزيــرة فــي

قــوات الحشــد الشــعبي التــي تقاتــل تنظيــم «داعــش»

إدلــب «أدهــم أبــو الحســام» بشــظايا فــي رأســه أثنــاء تغطيتــه
لمجريــات المعــارك فــي المدينــة وســيطرة قــوات المعارضــة
عليهــا بتاريــخ  29مــارس  .2015وفــي  27مايــو /أيــار أصيــب
مصــور وكالــة رويتــرز برصاصــة ناريــة أثنــاء قيامــه بتغطيــة
المعــارك بيــن الثــوار وقــوات األســد فــي حــي الشــيخ ســعيد
بالمدينــة فــي ســوريا.
 .3.11.2.5.1.1.1وفــي  11يونيــو /حزيــران أصيــب مراســل
قنــاة أخبــار اآلن الصحفــي «محمــد الحورانــي» أثنــاء تغطيتــه
االشــتباكات بمطــار الثعلــة ،وكان الحورانــي حســب مــا نشــرته
القنــاة علــى موقعهــا اإللكترونــي يرافــق قــوات مــن المعارضة
المســلحة لــدى إصابتــه فــي قدمــه بشــظايا صــاروخ.
 .3.11.2.5.1.1.2وفــي التاســع مــن يوليــو أصيــب مصــور
قنــاة اإلخباريــة الســورية «فــادي حديــد» برصــاص نافــذ فــي
يــده اليســرى ،وذلــك أثنــاء مرافقتــه الفريــق اإلعالمــي للقنــاة
وذلــك خــال مواكبتــه لعمليــات الجيــش والقــوات المســلحة
النظاميــة ضــد عناصــر تنظيــم «داعــش» فــي الحســكة.
 .3.11.2.5.1.1.3وأصيــب المصــور الصحفــي المتعــاون مع
قنــاة الجزيــرة ووكالــة فرانــس بــرس فــي حلــب «زيــن الرفاعــي»
أثنــاء تغطيتــه للمعــارك بيــن قــوات المعارضــة وقــوات النظــام
فــي ريــف حلــب الشــمالي بتاريــخ  ،2015/8/25وذلــك إثــر
ســقوط قذيفــة بالقــرب منــه مــا أدى إلصابتــه بقدميــه إصابــة
بالغــة.

.3.11.2.5.1.1.4

فــي محــاور عــدة مــن محافظــة صــاح الديــن ،وقــد تــم
نقلــه علــى الفــور إلــى العاصمــة بغــداد وكان يرقــد فــي
مدينــة الطــب تحــت المراقبــة الصحيــة المركــزة .وفــي 11
مــارس أصيــب مراســل قنــاة الغديــر الفضائيــة «أحمــد
البديــري» بجــروح خــال مرافقتــه قــوات أمنيــة فــي مدينــة
العلــم بمحافظــة صــاح الديــن شــمال العــراق .وقــال
مضــر البــكاء ،مديــر قنــاة الغديــر ،لمصــادر اعالميــة أن
«المراســل البديــري أصيــب بشــظايا فــي يــده جــراء ســقوط
صــاروخ مــن نــوع (كاتيوشــا) قربــه أثنــاء تغطيتــه العمليــات
العســكرية التــي تنفذهــا القــوات األمنيــة فــي مدينــة
العلــم بمحافظــة صــاح الديــن» .وقــد نقــل البديــري لتلقــي
العــاج فــي إحــدى مستشــفيات بغــداد وكان قــد تعــرض
فــي  18فبرايــر العتــداء بالضــرب المبــرح علــى يــد عناصــر
حمايــة مركــز النهريــن التابــع لمستشــارية األمــن الوطنــي،
أدى إلــى إصابتــه فــي الكليــة ممــا اســتدعى نقلــه لتلقــي
العــاج حينهــا.
 .3.11.2.5.1.2.2وفــي  28آذار /مــارس تعــرض مصــور
قنــاة الفــرات الفضائيــة «علــي رشــيد الرماحــي» إلصابــات
بالغــة فــي أجــزاء عديــدة مــن جســده ،نقــل علــى إثرهــا إلــى
المستشــفى لتلقــي العــاج ،وكان الرماحــي برفقــة قــوة
مــن الشــرطة اإلتحاديــة تقدمــت باتجــاه المحــور الجنوبــي
لمدينــة تكريــت حيــن تعرضــوا إلــى تفجيــر ضخــم بســبب
تفخيــخ أحــد البيــوت التــي مــروا عليهــا.

وبتاريــخ  2015/12/20تعــرض مراســل

قنــاة الجزيــرة «صهيــب الخلــف» إلصابــة فــي ســاقه اليســرى
فــي القصــف الروســي علــى مدينــة إدلــب (شــمالي ســوريا)
اســتهدف عــدة مواقــع فيهــا ،حيــث أصيــب أثنــاء خروجــه مــن

.3.11.2.5.1.2.3

وأصيــب مصــور قنــاة ()N.R.T

الفضائيــة «اال هوشــيار» بجــروح خطــرة أثنــاء تغطيتــه
العمليــات العســكرية لقــوات البيشــمركة فــي كركــوك
يــوم  .2015/9/30وقــد أصيــب إثــر انفجــار عبــوة ناســفة

منزلــه نحــو مــكان عملــه.

علــى رتــل تابــع لقــوات البيشــمركة كان يرافقــه لتغطيــة

 .3.11.2.5.1.2وفــي العــراق؛ أصيــب كل مــن مراســل قنــاة

العمليــات العســكرية جنــوب غــرب كركــوك ،وأنــه تعــرض

العراقيــة الفضائيــة «مصطفــى حميــد» ،ومصورهــا «قصــي
صاحــب» بجــروح جــراء ســقوط قذيفــة هــاون خــال تغطيــة
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.3.11.2.5.1.3

وفــي اليمــن؛ أصيــب الصحفــي «طــه

 .3.11.2.5.2القتــل غيــر المتعمــد (أثنــاء التغطيــة)؛ فقــد

حســين» مراســل قنــاة المســيرة فــي منطقــة شــبوة يــوم

 10إعالمييــن حياتهــم خــال العام  2015أثناء قيامهم بتغطية

التاســع مــن أيــار /مايــو بجــروح بالغــة وذلــك أثنــاء تغطيتــه

االشــتباكات المســلحة بيــن أطــراف النزاع ،ولــم تعرف مصادر

آلثــار قصــف التحالــف العربــي علــى كليــة النفــط والمعــادن

اإلصابــات التــي أدت إلــى مقتــل عــدد منهــم ،وقــد فقــد 7

ومستشــفى عتــق فــي شــبوة.

إعالمييــن حياتهــم مــن طرفــي النــزاع فــي ســوريا ،فيمــا فقــد

 .3.11.2.5.1.3.1وفــي  17يوليــو تعــرض مديــر مكتــب قنــاة

إعالميــان حياتهمــا فــي العــراق ،وإعالمــي واحــد فــي اليمــن،

صــوت الجنــوب الزميــل اإلعالمــي «ردفــان الدبيــس» إلــى
إصابــة خطيــرة بالــرأس أثنــاء تغطيتــه الميدانيــة وطاقــم القنــاة
للمعــارك والعمليــات الميدانيــة التــي خاضتهــا المقاومــة
الجنوبيــة ضــد الحوثييــن فــي منطقــة التواهــي بالعاصمــة
عــدن.

.3.11.2.5.1.3.2

وتعــرض طاقــم قنــاة أبــو ظبــي فــي

محافظــة عــدن والمكــون مــن مراســل القنــاة الصحفــي
«صالــح علــي» ومصورهــا «ياســر عدنــان» إلصابــات طفيفــة
إثــر التفجيــرات التــي اســتهدفت عــددا مــن المواقــع فــي
المحافظــة خــال أكتوبــر  .2015وأعلنــت «أبوظبــي لإلعــام»
فــي بيــان لهــا عــن تعــرض اثنيــن مــن مراســليها إلصابــات
طفيفــة لكــن وضعهمــا الصحــي مســتقر وهمــا ضمــن فريــق
التغطيــة اإلعالميــة لقــوات التحالــف العربــي.
 .3.11.2.5.1.3.3وبتاريــخ  2015/12/21أصيــب مراســل قنــاة
«يمــن شــباب» فــي مــأرب «ذيــاب الشــاطر» بشــظايا قذيفــة
هــاون تعــرض لهــا أثنــاء تغطيتــه للمعركــة بإحــدى جبهــات القتــال
شــمال المحافظــة نقــل علــى إثرهــا إلــى مستشــفى الهيئــة
بمــأرب لتلقــي العــاج .ونشــرت وســائل إعالميــة محليــة خبـ ً
ـرا
ً
مرفقــا بصــورة تظهــر الشــاطر عقــب إصابتــه ويبــدو وجهــه
ملطخـ ًـا بالدمــاء .وفــي  2015/12/30أصيــب المصــور الصحفــي
«عبــد العزيــز الصبــري» بشــظية هــاون فــي رأســه ،وذلــك أثنــاء
تغطيتــه إحــدى جبهــات القتــال بيــن المقاومــة والحوثييــن فــي
مدينــة تعــز وســط البــاد.

.3.11.2.5.1.4

وفــي ليبيــا؛ تعــرض الصحفــي «حمــدي

عيســى الطيــرة» مراســل قنــاة الزنتــان إلصابــة بطلــق نــاري
فــي قدمــه يــوم  15أبريــل  ،2015وذلــك أثنــاء تغطيتــه
لالشــتباكات المســلحة التــي دارت بيــن قــوات الجيــش الليبــي
وجماعــه أنصــار الشــريعة ومليشــيات مجلــس شــورى ثــوار
بنغــازي بمحــور ســوق العــرب فــي مدينــة بنغــازي ،وأكــد مصــدر
طبــي بمستشــفى الجــاء للجراحــة والحــوادث دخــول الطيــرة
للمستشــفى جــراء إصابتــه فــي المحــور مشــيرا إلــى أنــه
تلقــى العــاج الــازم.

وشــكل مقتــل هــؤالء اإلعالمييــن مــا نســبته  %20مــن
مجمــوع االنتهــاكات مجهولــة المصــدر وأثنــاء التغطيــة ،فيمــا
شــكلت مــا نســبته  %18.5مــن مجمــوع اإلعالمييــن الذيــن
فقــدوا حياتهــم علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،وشــكلت مــا
نســبته  %17.5مــن المجمــوع الكلــي باالعتــداء علــى الحــق
فــي الحيــاة التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة .57

.3.11.2.5.2.1

ففــي ســوريا؛ فقــد المخــرج الصحفــي

فــي قنــاة المنــار «حســن عبــد اللــه» حياتــه متأثرا بجــراح أصيب
فيهــا خــال تغطيتــه المعــارك الدائــرة بيــن الجيــش الســوري
النظامــي وتنظيمــات المعارضــة المســلحة وتصويــره لفيلــم
وثائقــي لقنــاة «المنــار» فــي حلــب شــمال ســوريا بتاريــخ
 ،2015/2/17وقالــت قنــاة «المنــار» فــي بيــان لهــا أن المخــرج
عبــد اللــه توفــي متأثــرا بالجــروح التــي أصيــب بهــا خــال
عملــه فــي حلــب المتعلــق بتصويــر فيلــم وثائقــي خــاص
بالقنــاة ،فيمــا ذكــرت مصــادر حقوقيــة أن عبداللــه «فقــد
حياتــه فــي مدينــة حلــب خــال عملــه علــى تصويــر فيلــم عــن
األعمــال العســكرية فــي جبهــة المــاح فــي المدينــة شــمال
ســوريا ،واستشــهد كمــا الكثيريــن فــي القصــف الــذي طــال
المدينــة» ،ولــم يتمكــن الباحثــون والراصــدون فــي شــبكة
«ســند» مــن تحديــد مصــدر النيــران التــي أصيــب بهــا الضحيــة
وأدت لمقتلــه.

.3.11.2.5.2.1.1

وبتاريــخ  2015/6/26فقــد مصــور قنــاة

الجزيــرة فــي مدينــة درعــا جنوبــي ســوريا «محمــد األصفــر»
حياتــه أثنــاء تغطيتــه للمعــارك التــي شــهدتها المدينــة بيــن
قــوات المعارضــة الســورية المســلحة وقــوات النظــام فــي
حــي المنشــية بدرعــا .وأكــد مراســل الجزيــرة فــي درعــا عمــر
الحورانــي أن األصفــر استشــهد أثنــاء تغطيــة االشــتباكات
فــي حــي المنشــية ،حيــث توفــي إثــر قصــف مــن قبــل
قــوات النظــام ،مشــيرا إلــى أنــه غيــر متأكــد إن كانــت قــوات
النظــام تســتهدف فريــق الجزيــرة هنــاك أم جــاء ذلــك فــي
إطــار قصفهــا العشــوائي لحــي المنشــية.

.3.11.2.5.2.1.2

وبتاريــخ  2015/7/27فقــد مراســل

إذاعــة شــام «ثائــر العجالنــي» حياتــه إثــر إصابتــه بســقوط
قذيفــة هــاون فــي حــي جوبــر بدمشــق حيــث كان يغطــي
االشــتباكات العنيفــة التــي وقعــت بيــن الجيش والمســلحين،
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وذكــرت مصــادر إعالميــة أن العجالنــي فقــد حياتــه عندمــا أطلــق

قيامهــم بتغطيــة األحــداث واالشــتباكات المســلحة فــي

المســلحون عشــرات قذائــف الهــاون علــى خطــوط التمــاس

مناطــق النــزاع  ،%80وبنســبة  %3.2مــن مجموع االعتداءات

تزامنــا مــع عمليــة عســكرية كبيــرة.

علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية التــي وثقهــا التقريــر

.3.11.2.5.2.1.3

وفقــد مراســل وكالــة األناضــول فــي

حلــب «صالــح محمــود ليلــى» حياتــه جـ ّـراء انفجــار ســيارة مفخخــة

مــن قبــل تنظيــم «داعــش» بتاريــخ  2015/10/8وســط مدينــة
حريتــان بريــف حلــب شــمالي ســوريا ،وذلــك أثنــاء تواجــده

والبالغــة  .1234كمــا شــكلت مــا نســبته  %3.2مــن مجمــوع
االنتهــاكات الجســيمة الكلــي التــي وثقهــا التقريــر والتــي
ـاكا جسـ ً
بلغــت  1269انتهـ ً
ـيما.

.3.11.3.2

وشــكلت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي

عنــد مــكان التفجيــر لتغطيــة المعــارك بالصــور والفيديــو فــي

الحيــاة  %20بمقتــل  10إعالمييــن أثنــاء قيامهــم بتغطيــة

المدينــة ،كمــا أودى التفجيــر بحيــاة نحــو  20آخريــن.

االشــتباكات فــي مناطــق النــزاع المســلح ،وبلغــت نســبتهم

.3.11.2.5.2.2

وفــي العــراق؛ فقــد مصــور قنــاة الغديــر

الفضائيــة «علــي األنصــاري» حياتــه أثنــاء تغطيتــه الصحفيــة
للمعــارك التــي تخوضهــا قــوات الجيــش العراقــي والحشــد
الشــعبي فــي قضــاء المقداديــة التابــع لمحافظــة ديالــى ،بعــد
انفجــار عبــوة ناســفة بالقــرب منــه بتاريــخ .2015/2/3

.3.11.2.5.2.3

وفــي اليمــن؛ أعلنــت قنــاة المســيرة

الفضائيــة التابعــة لجماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن ،عــن مقتــل
مراســلها بذمــار «خالــد الوشــلي» بتاريــخ  2015/1/4خــال
قيامــه بتغطيــة عمليــة تفكيــك اللجــان الشــعبية لعبــوة ناســفة
عثــر عليهــا قــرب مدرســة للبنــات بالمدينــة.

.3.11.2.5.2.3.1

وفقــد مصــور قنــاة المســيرة «بــال

شــرف الديــن» حياتــه إثــر تعرضــه إلصابــات خطيــرة جــراء قصــف
طيــران قــوات التحالــف لمنطقــة الجــراف فــي صنعــاء بتاريــخ
 .2015/9/16وقــال شــهود عيــان لوســائل إعالميــة أن «مصــور
قنــاة المســيرة قتــل أثنــاء تغطيتــه لقصــف طيــران التحالــف
حيـ ًـا سـ ً
ـكنيا بحــي الجــراف» ،وأضــاف الشــهود أن شــرف الديــن
قتــل بغــارة ثانيــة بعــد أن ذهــب لتغطيــة الغــارة األولــى.
الجــدول رقــم ( :)48أشــكال االنتهــاكات «مجهولــة المصــدر»
علــى حريــة اإلعــام 2015

والتــي وثقهــا التقريــر  ،%22.2ونســبتها مــن االنتهــاكات
الجســيمة الكلــي  ،%0.8ونســبتها مــن المجمــوع الكلــي
فــي االعتــداءات علــى الحــق فــي الحيــاة والتــي بلــغ عددهــا
ً
انتهــاكا .%17.5
57
الجــدول رقــم ( :)49الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا
فــي االنتهــاكات «مجهولــة المصــدر»
الحق المعتدى عليه

التكرار

%

الحق في السالمة الشخصية

40

80

الحق في الحياة

10

20

مجموع االنتهاكات

50

100%

 .3.12الفصل الحادي عشر:
انتهــاكات «مجهولــي الهويــة» فــي مناطــق
النــزاع
 .3.12.1مقدمة
 .3.12.1.1وثــق التقريــر  63انتهـ ً
ـاكا تعــرض لهــا إعالميــون
ومؤسســات إعالميــة فــي كل مــن ليبيــا وســوريا واليمــن

نوع االنتهاك

التكرار

%

والعــراق والصومــال ،ولــم تعــرف هويــة المعتديــن

اإلصابة بجروح

40

80

حتــى إعــداد هــذا التقريــر ،كمــا لــم يتمكــن الراصــدون مــن

القتل غير العمد (أثناء
التغطية)

10

20

مجموع االنتهاكات

50

100%

.3.11.3

ً
ثانيــا :الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن

خــال االعتــداءات «مجهولــة المصــدر» و»أثنــاء التغطيــة»
فــي مناطــق النــزاع

 .3.11.3.1شــكلت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة
الشــخصية مــن خــال تعــرض اإلعالمييــن لإلصابــة بجــروح أثنــاء
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خــال عمليــات البحــث والتدقيــق مــن الوصــول إلــى أيــة
معلومــات تفيــد بهويــة هــؤالء المجهوليــن ،حيــث لم تصدر
أي تصريحــات إعالميــة ولــم تعلــن أي منظمــة حقوقيــة عــن
هويــة أي مــن هــؤالء «مجهولــي الهويــة» الذيــن بقــوا
طلقــاء دون التحقيــق فــي حقيقــة هويتهــم واإلعــان
عنهــا ،ودون محاســبة ومســاءلة وعقــاب.
 .3.12.1.2وباعتقــاد الباحــث فإنــه مــن الصعوبــة التعــرف
علــى هويــة المعتديــن فــي مناطــق تكثــر فيهــا الجهــات
المنتهكــة ،ســواء مــن تنظيمــات مســلحة أو مــن جنــود
نظامييــن أو مــن أحــزاب وحــركات سياســية ودينيــة ،كمــا

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

أن غيــاب ســيادة القانــون فــي تلــك المناطــق يفســح المجــال
لنشــوء عصابــات أو مجموعــات لهــا مصالــح معينــة قــد تقــدم
علــى ارتــكاب الجرائــم بحــق اإلعالمييــن خشــية مــن فضحهــم
واكتشــاف أمرهــم.

.3.12.1.3

لقــد فقــد إعالميــان اثنــان حياتهمــا بالقتــل

 .3.12.2.2وتمثلــت أخطــر اعتــداءات «مجهولــي الهويــة»
فــي اغتيــال إعالمييــن اثنيــن ومحاولــة اغتيــال إعالمييــن
آخريــن ،وشــكل عــدد اعتداءاتهــم بالمقارنــة مــع العــدد الكلــي
لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر مــا نســبته  ،%1.6كمــا
شــكلت نســبة عــدد الحــاالت  %2.2مــن مجمــوع الحــاالت

العمــد مــن جهــات وأشــخاص لــم تعــرف هويتهــم فــي ليبيــا

الكلــي.

والصومــال ،كمــا تعــرض إعالميــان آخــران لمحاولــة اغتيــال

.3.12.2.3

بــاءت بالفشــل ،فيمــا تعــرض  7إعالمييــن العتــداءات جســدية،
وأصيــب  4منهــم جــراء االعتــداءات ،وتعــرض ثالثــة إعالمييــن
للتهديــد باإليــذاء ومثلهــم للتهديــد بالقتــل ،إضافة إلى تعرض
إعالمييــن للتحريــض ،وغيرهــا مــن االعتــداءات التــي تشــكل
جرائــم خطيــرة ينبغــي التحقيــق فيهــا ومتابعتهــا والتعــرف علــى
مرتكبيهــا واإلعــان عــن هوياتهــم وألي جهــة يتبعــون.
 .3.12.1.4وتتشــابه طبيعــة االعتــداءات التــي صــدرت عــن
أشــخاص أو جماعــات لــم تعــرف هويتهــم باالعتــداءات التــي
يعتقــد الباحــث أن «تنظيــم داعــش» و»تنظيمــات مســلحة»
ترتكبهــا بحــق اإلعالمييــن ،خاصــة بالقتــل العمــد والتحريــض
والتهديــدات بالقتــل واإليــذاء واالعتــداء علــى أدوات ووســائل
العمــل اإلعالمــي ،إضافــة إلــى إيــذاء ذوي القربــى.

.3.12.1.5

ويتنــاول هــذا الفصــل مــن التقريــر اعتــداءات

«مجهولــي الهويــة» علــى اإلعالمييــن فــي مناطــق النــزاع
بشــكل منفــرد لمــا تتضمنــه مــن جســامة.
 .3.12.1.6ويعتقــد الباحــث أن كافــة االنتهــاكات فــي هــذا
الفصــل تتشــارك فــي مســؤوليتها حكومــات الــدول التــي
وقعــت فيهــا ،ســواء مــن حيــث حمايــة اإلعالمييــن والحفــاظ
علــى ســامتهم كمواطنيــن يحملــون جنســيتها ويقيمــون
ً
أيضــا مالحقــة كل مــن يثبــت عليــه
علــى أراضيهــا ،وعليهــا
اقترافــه جرائــم ضــد اإلعالمييــن وتقديمــه للعدالــة ،ســواء كان

وبلــغ أعلــى معــدالت اعتــداءات مجهولــي

الهويــة الكميــة فــي العــراق بواقــع  34انتهـ ً
ـاكا وبنســبة %54
ووقعــت فــي  9حــاالت نســبتها  %39علــى مســتوى عــدد
الحــاالت ،ويليهــا اليمــن فــي  10اعتــداءات نســبتهم ،%16
ونســبتهم علــى مســتوى عــدد الحــاالت البالغــة  5حــاالت
.%22

.3.12.2.4

وتكــررت اعتــداءات مجهولــي الهويــة فــي

الصومــال  7مــرات بنســبة  %11ووقعــت فــي  3حــاالت
نســبتهم  %13مــن حــاالت هــذا الفصــل ،وتكررت في ســوريا
أيضـ ًـا  7مــرات وفــي ثــاث حــاالت كذلــك ،فيمــا تكــررت فــي
ليبيــا  5مــرات نســبتهم  %8ووقعــت فــي  3حــاالت.
الجــدول رقــم ( :)50اعتــداءات «مجهولــي الهويــة» فــي
مناطــق النــزاع علــى حريــة اإلعــام 2015
مكان وقوع
االنتهاك

عدد
االنتهاكات

%

عدد
الحاالت

%

العراق

34

54

9

39

اليمن

10

16

5

22

الصومال

7

11

3

13

سوريا

7

11

3

13

ليبيا

5

8

3

13

المجموع

63

%100

23

%100

جهــة معاديــة أو مــن أحــد أجهزتهــا وســلطاتها ،كمــا تتحمــل
التنظيمــات المســلحة المســؤولية تجــاه جرائمهــا المرتكبــة بحــق

 .3.12.2.5وبلــغ عــدد أشــكال وأنــواع انتهــاكات «مجهولــي

اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة فــي تلــك الــدول.

شــكال
الهويــة» بحــق اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام 20
ً
ً
شــكال صنفهــا التقريــر للعــام ،2015
ونوعــا مــن أصــل 47
ً

أوال :وقائــع اعتــداءات «مجهولــي الهويــة» فــي
ً .3.12.2

وهــو مــا تشــكل نســبته  %42.6مــن مجمــوع األشــكال

مناطــق النــزاع علــى حريــة اإلعــام 2015

 .3.12.2.1وثــق التقريــر  63انتهـ ً
ـاكا لــم يتمكــن الراصــدون في
«ســند» مــن تحديــد هويــة مرتكبيهــا ،كمــا لــم تتمكــن منظمــات
أخــرى مــن التعــرف أو التأكــد مــن هوياتهــا ،ووقعــت فــي دول
شــهدت خــال العــام  2015نزاعــات وصراعــات مســلحة فــي
ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا والصومــال ،وقــد تكــررت تلــك

المصنفــة؛ كالتالــي:
 .3.12.2.5.1المنــع مــن التغطيــة؛ منــع مجهولــو الهويــة 9
إعالمييــن مــن تغطيــة األحــداث فــي مناطــق ســادتها نزاعــات
مســلحة ،وقــد وقــع منــع النغطيــة لمــرة واحــدة فــي كل مــن
ســوريا واليمــن ،إال أنــه تكــرر فــي العــراق  7مــرات ،وبلغــت
نســبته مــن مجمــوع اعتــداءات مجهولــي الهويــة .%14.3

االعتــداءات فــي  23حالــة.
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.3.12.2.5.1.1

ففــي العــراق؛ منــع مجهولــون يــوم 21

.3.12.2.5.2.3

وفــي الصومــال؛ تعــرض مقــر إذاعــة

أغســطس طاقــم قنــاة «المــدى» مــن مزاولــة عملــه أثنــاء قيامه

«جالكعيــو» لخســائر وأضــرار ماليــة نتيجــة تعرضــه لهجــوم

بتغطيــة مظاهــرات حاشــدة خرجــت فــي بغــداد ومحافظــات

بقنبلــة مــن مجهولــي الهويــة فــي األول مــن ينايــر ،وقــد

جنوبــي العــراق لالحتجــاج علــى الفســاد وتــردي الخدمــات وعــدم
توفــر الوظائــف ،ومنعــوا كادر القنــاة مــن مزاولــة عملــه لتغطيــة
التظاهــرة.

تكــرر االعتــداء علــى اإلذاعــة مــرة أخــرى بعــد  15يومـ ًـا ممــا
ً
أضــرارا أخــرى وتســبب بوقــف بــث اإلذاعــة عــن
ألحــق
الجمهــور.

وفــي الرابــع مــن أكتوبــر منــع مدنيــان

 .3.12.2.5.3االعتــداء الجســدي؛ وتعــرض  7إعالمييــن

مجهــوالن طاقــم قنــاة « »ANBالفضائيــة المكــون مــن مراســل

العتــداءات جســدية مــن «مجهولــي الهويــة» شــكلت

القنــاة «حقــي كريــم هــادي» ومصورهــا «أحمــد حقــي» مــن

نســبتهم  ،%11وتعــرض لهــا إعالمــي فــي ســوريا،

ممارســة عملهمــا بمحافظــة ذي قــار ومنعــا الطاقــم مــن إجــراء

وإعالميــان فــي اليمــن ،و 4إعالمييــن فــي العــراق.

تغطياتهمــا الصحفيــة .وكان العنصــران يرتديــان مالبــس مدنيــة

.3.12.2.5.3.1

.3.12.2.5.1.1.1

ولــم يظهــرا وثائــق تثبــت أنهمــا ينتميــان لمؤسســة أمنيــة أو
اســتخبارية.

ففــي العــراق؛ تعــرض مصــور وكالــة

متــرو اإلخباريــة «مصطفــى العــزاوي» بتاريــخ 2015/8/5
إلــى اعتــداء جســدي مــن قبــل مجموعــة مــن األشــخاص

وفــي اليمــن؛ منــع الصحفــي «وضــاح

يرتــدون زيـ ًـا عسـ ً
ـكريا ومدنيـ ًـا فــي شــارع حيفــا أثنــاء تغطيتــه

اليمــن عبــد القــادر» يــوم  29مــارس مــن تغطيــة المســيرات

للواقــع الخدماتــي هنــاك ،كمــا تعــرض فريــق عمــل

واالحتجاجــات التــي حدثــت فــي مدينــة تعــز ضــد ســيطرة

الوكالــة للتهديــد مــن مقربيــن لمســؤول حكومــي علــى

الحوثييــن مــن قبــل عصابــة مجهولــة الهويــة أمــام مقــر األمــن

خلفيــة القيــام بتغطيــة إعالميــة حــول قطــاع الكهربــاء فــي

الخــاص فــي المدينــة.

العاصمــة بغــداد.

.3.12.2.5.1.2

الخســائر باألمــوال واإلضــرار بالممتلــكات؛

 .3.12.2.5.3.1.1وأفــاد العــزاوي «كنــت أمــارس عملــي

وثــق الفصــل  8اعتــداءات علــى أدوات ومقــار العمل اإلعالمي

لتغطيــة خاصــة حــول الواقــع الخدمــي فــي تلــك المنطقــة،

.3.12.2.5.2

بلغــت نســبتهم مــن اعتــداءات مجهولــي الهويــة  ،%8ووقعــت
فــي حالــة واحــدة فــي كل مــن ليبيــا وســوريا واليمــن ،وفــي
حالتيــن فــي الصومــال ،بينمــا تكــررت  3مــرات فــي العــراق.

.3.12.2.5.2.1

ففــي العــراق؛ قــام ثالثــة أشــخاص

وتــم االعتــداء علــي مــن قبــل أشــخاص كانــوا يرتــدون زيـ ًـا
عسـ ً
ـكريا ومدنيـ ًـا ولــم نســتطع معرفــة إلــى أي جهــة تنتمــي
هــذه المجموعــة».

.3.12.2.5.3.2

وفــي محافظــة الديوانيــة ،اعتــدى

مجهولــي الهويــة يســتقلون دراجــة ناريــة يــوم  22مايــو /أيــار

مجهولــون يــوم  21أغســطس علــى طاقــم قنــاة الرشــيد

بســرقة أدوات عمــل مراســل إذاعــة صــوت الجنــوب «فاخــر

المكــون مــن «زيــد الفتــاوي» ،و«ســعد الصباغ» مراســلي

الحميــداوي» وهربــوا إلــى جهــة مجهولــة ،وذلــك أثنــاء تغطيتــه

القنــاة بالضــرب مــن أجــل إبعادهمــا عــن إحــدى الســاحات

لمســيرة دعــم قــوات الحشــد الشــعبي التــي نظمهــا ائتــاف

التــي شــهدت تظاهــرات احتجاجيــة منــددة بالفســاد.

دولــة القانــون بمدينــة البصــرة.

.3.12.2.5.4

 .3.12.2.5.2.2وفــي ليبيــا؛ قــام مجهولــون يــوم  3يونيــو/

مجهولــو الهويــة علــى أدوات عمــل  5إعالمييــن

حزيــران باقتحــام مقــر «راديــو هــون « FMوتدميــر أجهــزة

ومؤسســات إعالميــة ،وشــكلت نســبتهم  ،%8ووقعــت

اإلرســال وأجهــزة الكمبيوتــر ،وقــدرت األضــرار بـــ  8000دينــار

فــي حالــة واحــدة فــي كل مــن ليبيــا وســوريا ،وتكــررت 3

ليبــي ،ويعتبــر راديــو هــون الــذي يقــع بوســط مدينــة هــون

مــرات فــي العــراق.

بالجفــرة مــن وســائل اإلعــام القليلــة التــي تتواصــل مــع

.3.12.2.5.4.1

شــريحة الشــباب حيــث يقــدم برامــج شــبابية متنوعــة موســيقية
وثقافيــة وفنيــة باإلضافــة إلــى تواصلــه مــع العديــد مــن
الفنانيــن واألدبــاء والمثقفيــن .وأكــد مديــر عــام الراديــو أحمــد
عتيــق الخيــر أن «الراديــو تــم اقتحامــه مــن قبــل مجهوليــن
وتدميــر معداتــه بمــا فيهــا أجهــزة اإلرســال وأجهــزة الكمبيوتــر،
وتقــدر األضــرار بـــ  8000دينــار ليبــي».
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االعتــداء علــى أدوات العمــل؛ واعتــدى

ففــي العــراق؛ حــاول مجهولــون

االعتــداء علــى أدوات عمــل طاقــم «قنــاة البغداديــة» أثنــاء
تواجــده وســط ســاحة التحريــر يــوم  21أغســطس لتغطيــة
المظاهــرات المطالبــة بمحاربــة الفســاد.

.3.12.2.5.5

اإلصابــة بجــروح؛ وأصيــب  4إعالمييــن

بجــروح مــن جهــات وأشــخاص مجهولــي الهويــة ،حيــث
أصيــب إعالمــي فــي ســوريا وآخــر فــي اليمــن ،بينمــا

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

أصيــب إعالميــان فــي الصومــال.

 .3.12.2.5.7القرصنــة اإللكترونيــة ،وتعرضــت  3مواقــع

 .3.12.2.5.5.1ففــي الصومــال؛ أصيــب كل مــن الصحفيين

إعالميــة إلكترونيــة للقرصنــة مــن مجهولــي الهويــة ،بواقــع

فــي محطــة راديــو جالكعيــو الصوماليــة «شــاهين عبــدي
أحمــد» ،و»عبــد اللــه محمــد آدن» جــراء هجــوم بقنبلــة يدويــة
شــنه مجهولــون فــي األول مــن ينايــر علــى مقــر اإلذاعــة فــي
شــمال المدينــة فــي واليــة بونتالنــد.

.3.12.2.5.5.2

وفــي اليمــن؛ تعــرض الصحفــي «وضــاح

اليمــن عبــد القــادر» يــوم  29مــارس إلــى االعتــداء الجســدي
مــن قبــل عصابــة أمــام مقــر األمــن الخــاص ،وأصيــب بالعديــد
مــن اإلصابــات والرضــوض فــي كل جســده أثنــاء تغطيتــه
للمســيرات واالحتجاجــات التــي حدثــت فــي مدينــة تعــز ضــد
ســيطرة الحوثييــن ،وقــال وضــاح اليمــن أن الضــرب الــذي
تعــرض لــه حــدث فــي شــارع عبدالرقيــب عبدالوهــاب المجــاور
لألمــن الخــاص ،وأن ذلــك االعتــداء كان وحشـ ً
ـيا وأنــه نجــا مــن
المــوت بأعجوبــة ،وذلــك أثنــاء تغطيتــه لألحــداث الجاريــة فــي
المدينــة والتــي تتصاعــد كل يــوم وترفــض الوجــود الحوثــي
وممارســاته وتوســعه .وأضــاف وضــاح اليمــن أنــه تعــرض إلــى
إصابــات نتــج عنهــا رضــوض فــي العمــود الفقــري والســاق
اليمنــى وكدمــات مختلفــة فــي ســائر الجســد ،وضربــات فــي
الــرأس أدت إلــى فقدانــه للرؤيــة فــي العيــن اليســرى.

.3.12.2.5.6

االعتــداء علــى مقــار العمــل؛ واعتــدى

مجهولــون علــى مقــار  3مؤسســات إعالميــة ،منهــا مؤسســة
واحــدة فــي ليبيــا ،ومؤسســة إعالميــة فــي الصومــال تعرضت
العتــداء مرتيــن.

.3.12.2.5.6.1

ففــي الصومــال؛ تعرضــت محطــة راديــو

جالكعيــو الصوماليــة لهجــوم بقنبلــة يدويــة شــنه مجهولــون
فــي األول مــن ينايــر علــى مقــر اإلذاعــة فــي شــمال واليــة
بونتالنــد .وصــرح مديــر الراديــو «عــول محمــد عبــده» أن
مجهوليــن ألقــوا قنبلــة يدويــة علــى محطــة اإلذاعــة تســببت
بإلحــاق أضــرار لبعــض أجهــزة ومعــدات اإلذاعــة ،مــا أدى إلــى
توقــف البــث اإلذاعــي .وتكــررت واقعــة الهجــوم علــى مكاتــب
نفــس المحطــة بتاريــخ  ،2015/1/16حيــث قــام مجهولــون بإلقــاء
قنبلــة يدويــة والذوا بالفــرار ،ولــم يســفر الهجــوم عــن خســائر
بشــرية ،إال أنــه تســبب بأضــرار ماديــة ،ولــم يعــرف أيضـ ًـا فــي
هــذه الواقعــة مالبســات الهجــوم وهويــة الجنــاة بالتحديــد.

.3.12.2.5.6.2

وفــي ليبيــا؛ قــام مجهولــون فــي الثالــث

مــن يونيــو /حزيــران باقتحــام مقــر راديــو «هــون « FMوقــد أكــد
مديــر عــام الراديــو أن «الراديــو تــم اقتحامــه مــن قبــل مجهوليــن
وتدميــر معداتــه».

موقــع إعالمــي فــي ليبيــا ،وآخــر فــي ســوريا ،وآخــر فــي
اليمــن.

.3.12.2.5.7.1

ففــي ليبيــا؛ أعلنــت مؤسســة «بوابــة

الوســط» اإلعالمية بتاريخ  2015/8/8أن موقعها اإللكتروني
يتعــرض لعمليــة اختــراق وقرصنــة إلكترونيــة لتعطيــل دخــول
المتصفحيــن إليــه.

.3.12.2.5.8

التهديــد باإليــذاء؛ وتعــرض  3إعالمييــن

لتهديــدات باإليــذاء صــدرت عــن مجهولــي الهويــة ،منهــم
إعالمــي فــي اليمــن ،وإعالميــان فــي العــراق.

.3.12.2.5.8.1

ففــي العــراق؛ تعــرض رئيــس تحريــر

وكالــة «أصــوات نيــوز» المســتقلة «فاضــل رشــاد» بتاريــخ
 2015/7/13لتهديــدات عبــر وســائل اتصــال مختلفــة كان آخرها
رســالة عبــر حســابه الخــاص علــى فيســبوك تطالبــه بالتوقــف
عــن نشــر أخبــار ومقــاالت تنتقــد بعــض المســؤولين،
وتجــاوزات فــي اإلدارة ،ومغــادرة النجــف ،وتــرك العمــل
الصحفــي نهائيــا.
 .3.12.2.5.8.2وفــي اليمــن؛ تلقــى نائــب رئيــس التحريــر
لصحيفــة  14أكتوبــر «عبــد الرقيــب الهديانــي» تهديــدات
مــن جماعــة مجهولــة ،بعثــت لــه رســالة علــى صفحتــه علــى
الفيســبوك بتاريــخ  ،2015/10/28وذلــك علــى خلفيــة كتاباتــه
وأنشــطته اإلعالميــة .وقــد أفــاد الهديانــي أن أحد األشــخاص
أرســل لــه رســالة علــى صفحتــه الشــخصية علــى الفيســبوك
ـدا ووعيـ ً
تضمنــت تهديـ ً
ـدا لــه ،ثــم حظــره علــى الفــور كــي ال
يتعــرف علــى طبيعــة شــخصية المرســل.

.3.12.2.5.9

التهديــد بالقتــل؛ كمــا تعــرض  3إعالمييــن

لتهديــدات بالقتــل جميعهــم فــي العــراق.

.3.12.2.5.9.1

وقــد تلقــى مديــر مكتــب وكالــة رويتــرز

البريطانيــة لألنبــاء فــي العــراق «نيــد باركــر» تهديــدات بالقتــل
بتاريــخ  5أبريــل  ،2015علــى خلفيــة تقريــر نشــرته الوكالــة عــن
انتهــاكات قــام بهــا عناصــر مــن الحشــد الشــعبي والقــوات
الحكوميــة المشــتركة فــي مدينــة تكريــت عقــب اســتعادتها
مــن قبضــة تنظيــم «داعــش» ،وقالــت وكالــة رويتــرز فــي
بيــان أصدرتــه بهــذا الخصــوص ،إن التهديــدات ضــد باركــر
بــدأت علــى صفحــة عراقيــة علــى موقــع فيســبوك تديرهــا
جماعــة تطلــق علــى نفســها اســم المطرقــة ،ويذكــر أن باركــر
غــادر العــراق علــى إثــر ذلــك.
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الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

 .3.12.2.5.9.2وتعــرض عضــو الشــبكة العراقيــة للصحافــة
االســتقصائية «موفــق محمــد» يــوم  7مايــو /أيــار إلــى
التهديــد بالقتــل مــن قبــل مجهوليــن فــي مدينــة كركــوك أثنــاء

المصــادر أن «العنصريــن كانــا يرتديــان مالبــس مدنيــة
ولــم يظهــرا وثائــق تثبــت أنهمــا ينتميــان لمؤسســة أمنيــة
أو اســتخبارية» .فيمــا حجــزت حريــة صحفــي آخــر فــي حالــة

قيامــه بإنجــاز تحقيــق صحفــي .وجــاء فــي بيــان نشــرته وســائل

أخــرى.

إعــام محليــة «إن التهديــد بالقتــل الــذي تعــرض لــه محمــد هــو

.3.12.2.5.11

الثانــي مــن نوعــه خــال أقــل مــن شــهر وبــذات اللغــة (أصمــت
وإال قطعنــا لســانك ،ســتلحق بزمالئــك اآلخريــن… تذكــر أننــا
ســنعود اليــك)» .وأفــاد محمــد «خــال عملــه علــى إنجــاز تقاريــر
فــي مدينــة كركــوك ،لحســاب عدد من المؤسســات اإلعالمية،
بينهــا تقريــر عــن االنتشــار الكبيــر لألســلحة فــي مدينــة كركــوك
والمتاجــرة بهــا بشــكل ســري ،تعــرض وفــي يوميــن منفصليــن
خــال أســبوع للمالحقــة وألكثــر مــن ســاعة مــن ســيارتين ال
تحمــان أرقامــا ،حيــث تمكــن فــي المــرة األولــى مــن االختفــاء
فــي الزحامــات واإلفــات مــن مالحقيــه قبــل أن يفاجــأ فــي
يــوم آخــر وبعــد متابعــة مــن ســيارة ال تحمــل رقمــا ،يســتقلها
ثالثــة أشــخاص ،باعتــراض ســيارته تحــت التهديــد».
 .3.12.2.5.9.2.1وأوضــح أن «شــخصين ترجــا مــن ســيارة
نــوع ( )BMWفضيــة اللــون ،علــى طريــق جديــد مطــل علــى
منطقــة الخاصــة بجانــب منطقــة رحيــم أوه وهمــا ملثمــان،
وهــدداه باللغــة العربيــة بقطــع لســانه وقتلــه فــي حــال اســتمر
بعملــه الصحفــي ،قائليــن لــه أنــه ســيدفع الثمــن كباقــي
زمالئــه الذيــن قتلــوا».

.3.12.2.5.9.2.2

وأضــاف «أبلغــت شــخصيا الســلطات

األمنيــة فــي كركــوك ،بتعرضــه للتهديــد بالقتــل وبتفاصيــل
الواقعــة التــي تعــرض لهــا ،لكــن الســلطات طلبــت منــه رقــم
الســيارة التــي طاردتــه ومالمــح األشــخاص الذيــن هــددوه،
وهــو مــا عجــز عــن تقديمــه كونهــم كانــوا ملثميــن ويســتقلون

القتــل العمــد؛ واغتيــل إعالمــي فــي

ليبيــا مــن أشــخاص لــم تعــرف هوياتهــم ،فيمــا اغتيلــت
إعالميــة فــي الصومــال.
 .3.12.2.5.11.1ففــي ليبيــا؛ اغتيــل اإلعالمــي «مفتــاح
القطرانــي» مديــر شــركة األنــوار لإلنتــاج اإلعالمــي ،وقتــل
جــراء إطــاق رصــاص فــي رأســه فــي مقــر شــركته فــي
بنغــازي ،ولــم يعــرف الفاعــل ،وأفــاد مســؤولون ليبيــون
وشــهود عيــان أن القطرانــي اغتيــل برصاصــة فــي رأســه
فــي مقــر شــركته اإلعالميــة فــي بنغــازي بشــرق ليبيــا يــوم
الثانــي والعشــرين مــن أبريــل .وقــال مســؤول فــي وزارة
الداخليــة الليبيــة «إن مواطنيــن أصدقــاء للقطرانــي دخلــوا
عليــه خــال زيــارة اعتياديــة إلــى مكتبــه ،ووجــدوه مســجيا
علــى كرســيه غارقــا فــي الدمــاء ومفارقــا للحيــاة ،بعــد أن
تلقــى رصاصــة قاتلــة فــي الــرأس».
 .3.12.2.5.11.2وفــي الصومــال؛ لقيــت الصحفيــة في
اإلذاعــة والتلفزيــون الحكومييــن «هنــد حــاج محمــد» فــي
الثالــث مــن ديســمبر  2015مصرعهــا متأثــرة بجراجهــا جــراء
انفجــار ســيارتها قــرب منطقــة «كيلــو  »4فــي العاصمــة
مقديشــو .وقــال وزيــر اإلعــام والثقافــة الصومالــي
محمــد عبــد حيــر مــاري أن «هنــد حــاج محمــد تعرضــت
لهجــوم إرهابــي أثنــاء عودتهــا مــن مقــر «جامعــة الصومــال
العالميــة» ،متوجهــة إلــى اســتوديوهات التلفزيــون
الوطنــي الصومالــي ،حيــث تمــت زراعــة مــواد متفجــرة

ســيارة ال تحمــل رقمــا».

بطريقــة اللصــق فــي ســيارتها ممــا أدى إلــى إصابتهــا

 .3.12.2.5.9.3وفــي  11أيلــول تعــرض مديــر مكتــب قنــاة

ووفاتهــا فــي المستشــفى».

المســار الفضائيــة بالبصــرة «محمــد الزبيــدي» للتهديــد بالقتــل

 .3.12.2.5.11.2.1وأدان االتحــاد الوطنــي للصحفييــن

مــن قبــل ملثميــن مجهوليــن فــي حــال اســتمراره بالعمــل
الصحفــي.

.3.12.2.5.10

التفجيــر ،وطالــب علــى لســان عبــد الرحمــن عثمــان عمــر
مســاعد أمينــه العــام بتحقيــق فــوري فــي الحــادث ،مضيفــا

حجــز الحريــة؛ وحجــزت حريــة  3إعالمييــن

فــي بيــان أن االتحــاد فقــد صحفيــة كبيــرة .ولــم تتبــن أي

ً
أيضــا .ففــي الرابــع مــن أكتوبــر احتجــز
جميعهــم فــي العــراق

جهــة مســؤولية التفجيــر الــذي أودى بحيــاة هنــد حــاج محمــد.

مدنيــان مجهــوالن طاقــم قنــاة « »ANBالفضائيــة والمكــون

 .3.12.2.5.11.2.2وهنــد هــي أرملــة الصحفــي الراحــل

مــن مراســل القنــاة «حقــي كريــم هــادي» ومصورهــا «أحمــد
حقــي» أثنــاء مباشــرتهما لعملهمــا بمحافظــة ذي قــار .وأفــادت
مصــادر حقوقيــة أن عنصريــن مدنييــن لــم يبــرزا أوراقــا ثبوتيــة
احتجــزا طاقــم قنــاة « »ANBالفضائيــة لبعــض الوقــت أثنــاء
إجرائهمــا تغطيــة صحفيــة بمركــز المحافظــة ،وأن العنصريــن
منعــا الزمــاء مــن إجــراء تغطياتهمــا الصحفيــة» ،وأضافــت
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ليبــان علــى نــور الــذي قضــى أيضــا خــال هجــوم انتحــاري
لحركــة الشــباب علــى مطعــم «فيــاج» في ديســمبر .2012

.3.12.2.5.12

محــاوالت االغتيــال؛ كمــا تعــرض

إعالميــان لمحــاوالت اغتيــال بــاءت بالفشــل؛ أحدهمــا فــي
اليمــن واآلخــر فــي العــراق.

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

.3.12.2.5.12.1

ففــي اليمــن؛ تعــرض رئيــس تحريــر

 .3.12.2.5.13مصــادرة أدوات العمــل؛ وصــودرت أدوات

لمحاولــة اغتيــال فــي شــارع الخمســين بصنعــاء يــوم  25أبريــل/

إذاعــة صــوت الجنــوب «فاخــر الحميــداوي» الــذي تعــرض

ســيارته عــدة مــرات وأطلقــوا النــار عليهــا ،وقــال األهــدل «أنــه

أشــخاص مجهولــي الهويــة كانــوا يســتقلون دراجــة ناريــة ،ثــم

صحيفــة النهــار اليمنيــة وموقــع النهــار بــرس «شــهاب األهدل»

عمــل إعالمييــن اثنيــن فــي العــراق .ومنهــا حالــة مراســل

نيســان ،عــن طريــق مجموعــة مجهولــة الهويــة وقامــوا بضــرب

لســرقة أدواتــه اإلعالميــة فــي  22مايــو /أيــار مــن قبــل ثالثــة

عنــد مغــادرة منــزل أحــد الزمــاء الســاعة الخامســة عصـ ً
ـرا فــي

فــروا إلــى جهــة مجهولــة.

شــارع الخمســين فوجئــت بســيارة ســوداء منعكســة نوافذهــا
( )jeepعليهــا مجموعــة مــن المســلحين تقــوم باعتــراض
ســيارتي وصدمهــا عــدة مــرات وإطــاق رصــاص كثيــف علــى
ســيارتي» .وأكــد األهــدل «إن عنايــة اللــه هــي مــن أنقذتــه مــن
كثافــة الرصــاص ولــم يصــب بــأي أذى بســبب تجمــع المواطنيــن
بســرعة حــول الســيارة وفــرار العصابــة المســلحة».

.3.12.2.5.12.1.1

وحملــت هيئــة تحريــر صحيفــة النهــار

وموقــع النهــار بــرس ـ فــي بيــان لهمــا  -األجهــزة األمنيــة وعلــى
رأســها وزارة الداخليــة المســؤولية الكاملــة عمــا تعــرض لــه
األهــدل وكــذا حمايتــه فــي ظــل األوضــاع األمنيــة المترديــة
فــي البــاد ،ودعــا البيــان نقابــة الصحفييــن والجهــات األمنيــة
إلــى االضطــاع بدورهــم فــي كشــف مالبســات الحــادث ،كمــا
أكــد علــى الحــق القانونــي فــي متابعــة القضيــة كونــه يمثــل
إضافــة خطيــرة تســتهدف تكميــم األفــواه وإســكات األصــوات
الحــرة.
 .3.12.2.5.12.2وفــي العــراق؛ تعــرض اإلعالمي «إبراهيم

.3.12.2.5.14

التحريــض؛ وتعــرض إعالميــون لعمليــات

تحريــض مــن جهــات لــم تعــرف هوياتهــا فــي العــراق .فبتاريــخ
 21أغســطس شــهدت ســاحة التحريــر قيــام مجهوليــن

برفــع الفتــات تحــرض علــى االعتــداء ضــد طاقــم قناتــي

«الشــرقية» و»البغداديــة» ،كمــا دعــوا عبــر مكبــرات الصــوت

الجماهيــر إلــى طــرد كــوادر هاتيــن القناتيــن.

.3.12.2.5.15

المضايقــة؛ وقــد تعــرض إعالميــان اثنــان

.3.12.2.5.16

ً
وأخيــرا؛ وقعــت اعتــداءات لمــرة واحــدة

للمضايقــة مــن مجهولــي الهويــة فــي العــراق.

تمثلــت بإيــذاء ذوي قرابــة إعالمــي فــي اليمــن ،وحــذف

ً
محتويــات كاميــرا مصــور صحفــي فــي اليمــن
أيضــا،

واالعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة إلعالمــي فــي العــراق،

وحجــب المعلومــات عــن إعالمــي فــي العــراق أيضـ ًـا ،فيمــا

تعرضــت قنــاة الفضائيــة الســورية للتشــويش مــن جهــة

مجهولــة الهويــة.

الزيــادي» لمحاولــة اغتيــال يــوم  2015/9/18مــن قبــل مجهوليــن
عندمــا كان يســتقل ســيارته الخاصــة علــى الخــط الســريع قــرب
جامــع النــداء بحــي القاهــرة شــمالي بغــداد .وأعلــن الزيــادي عــن
تعرضــه لحادثــة «اغتيــال» مــن قبــل مجهوليــن شــمالي بغــداد،
وذلــك بعــد مالحقتــه مــن قبــل مجهوليــن يســتقلون ســيارات
مضللــة رباعيــة الدفــع ،مبينـ ًـا أنــه «لــم يصــب بــأي أذى».
 .3.12.2.5.12.2.1وبيــن أن «المجهوليــن أشــهروا أســلحة
كاتمــة للصــوت وصوبوهــا علــي لكننــي نجــوت بأعجوبــة،
بفضــل ارتطــام ســيارتي الخاصــة بإحــدى الكتــل الكونكريتيــة»،
الفتــا إلــى أن «العجلتيــن اللتيــن كانتــا تالحقاننــي ال تحمــان
لوحــات مروريــة».

.3.12.2.5.12.2.2

وأفــاد الزيــادي الــذي يعمــل لعــدة

وســائل إعالميــة بشــكل حــر أنــه كان يقــود ســيارته علــى
الخــط الســريع شــمال بغــداد بالقــرب مــن جامــع النــداء عندمــا
الحــظ وجــود ســيارتين يســتقلهما مســلحون يحملــون أســلحة
آليــة ومسدســات اقتربــوا مــن ســيارته وأخــذوا يطلقــون النــار
عليــه ،لكنــه اســتغل وجــود عــدد كبيــر مــن الســيارات واســتطاع
أن يتــوارى عــن القتلــة واإلفــات منهــم ،ولــم يصــب بــأذى
باســتثناء بعــض األضــرار بســيارته الخاصــة.
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الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

الجــدول رقــم ( :)51أشــكال اعتــداءات «مجهولــي الهويــة» فــي

الجــدول رقــم ( :)52اعتــداءات «مجهولــي الهويــة»

مناطــق النــزاع علــى حريــة اإلعــام 2015

الجســيمة فــي مناطــق النــزاع

نوع االنتهاك

التكرار

%

نوع االنتهاك

التكرار

%

المنع من التغطية

9

14.3

االعتداء الجسدي

7

36.8

الخسائر بالممتلكات واإلضرار
باألموال

8

12.7

اإلصابة بجروح

4

21

االعتداء الجسدي

7

11

التهديد بالقتل

3

15.8

االعتداء على أدوات العمل

5

8

القتل العمد

2

10.5

اإلصابة بجروح

4

6.3

محاولة االغتيال

2

10.5

االعتداء على مقار العمل

3

4.8

إيذاء ذوي القربى

1

5.3

القرصنة اإللكترونية

3

4.8

مجموع االنتهاكات

19

%100

التهديد باإليذاء

3

4.8

.3.12.4

التهديد بالقتل

3

4.8

مناطــق النــزاع علــى الحقــوق اإلنســانية بحــق اإلعالمييــن

حجز الحرية

3

4.8

.3.12.4.1

القتل العمد

2

3.2

التملــك مــن خــال اســتهداف أدوات العمــل اإلعالمــي

محاولة االغتيال

2

3.2

ومقــار المؤسســات اإلعالميــة مــن «مجهولــي الهويــة»

مصادرة أدوات العمل

2

3.2

التحريض

2

3.2

المضايقة

2

3.2

إيذاء ذوي القربى

بجــروح  ،%28.6ويليهــا مباشــرة االعتــداءات علــى الحــق

1

1.6

فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام والتــي بلغــت نســبتها

حذف محتويات الكاميرا

1

1.6

 .%27وقــد جــاءت معــدالت االعتــداء علــى الحقــوق

االعتداء على الممتلكات الخاصة

1

1.6

الثــاث متقاربــة ،وتــدل باعتقــاد الباحــث علــى االســتهداف

حجب المعلومات

1

1.6

التشويش على البث اإلذاعي
والفضائي

1

1.6

 %6.3بمقتــل إعالمييــن اثنيــن ومحاولــة اغتيــال إعالمييــن

مجموع االنتهاكات

63

%100

آخريــن ،وبلغــت نســبتهم مــن المجمــوع الكلــي باالعتــداء

.3.12.3

ً
ثانيــا :اعتــداءات «مجهولــي الهويــة» الجســيمة

فــي مناطــق النــزاع

 .3.12.3.1بلــغ مجمــوع االعتــداءات الجســيمة الصــادرة عــن
«مجهولــي الهويــة» بحــق إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة
ً
انتهــاكا
فــي العــراق وســوريا وليبيــا والصومــال واليمــن 19
ً
جســيما وبنســبة  %30.2مــن مجمــوع اعتداءاتهــم البالغــة 63
اعتــداء.
 .3.12.3.2وبلغــت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات
الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة  1269انتهـ ً
ـاكا (.)%1.5
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ً
ثالثــا :اعتــداءات «مجهولــي الهويــة» فــي
شــكلت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي

فــي مناطــق النــزاع  ،%30.2فيمــا شــكلت نســبة االعتــداء
علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية مــن خــال تعــرض
اإلعالمييــن للتهديــد واالعتــداءات الجســدية وإصابتهــم

المتعمــد والممنهــج لإلعالمييــن ووســائل اإلعــام.
 .3.12.4.2وبلغــت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي الحياة

علــى الحــق فــي الحيــاة والتــي وثقهــا التقريــر .%7

.3.12.4.3

وتكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة

واألمــان الشــخصي  3مــرات بنســبة  ،%4.8فيمــا بلغــت
نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة مــن
خــال التحريــض .%3.2

الجهات المنتهكة ومخالفاتها ومسؤولياتها القانونية

الجــدول رقــم ( :)53الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فــي
االنتهــاكات «مجهولــة المصــدر»

.3.13.1.2.3

وبتاريــخ

2015/12/9

اعتقلــت

قــوات

«األســايش» الكرديــة التــي تقــوم بمهــام الشــرطة وأجهــزة

األمــن الداخلــي فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة الكرديــة التــي

الحق الحق المعتدى عليه

التكرار ار

%%

الحق في التملك

19

30.2

الحق في السالمة الشخصية

18

28.6

الحق في حرية الرأي والتعبير
واإلعالم

17

27

الحق في الحياة

4

6.3

الحق في الحرية واألمان
الشخصي

3

4.8

التابعــة لمحافظــة الحســكة دون توضيــح ســبب اإلعتقــال

الحق في معاملة غير تمييزية

2

3.2

المجموع

63

%100

أنهــم تلقــوا مذكــرة توقيــف بحــق قجــو مــن النيابــة العامــة

 .3.13الفصــل الثانــي عشــر :انتهــاكات «األحــزاب
السياســية» فــي مناطــق النــزاع
 .3.13.1مقدمة
 .3.13.1.1وثــق التقريــر  6انتهــاكات تعــرض لهــا إعالميــون
فــي ســوريا مــن قبــل الجهــاز األمنــي التابــع لحــزب االتحــاد
الديمقراطــي الكــردي  PYDفــي مناطــق تواجــده علــى
األراضــي الســورية .حيــث قامــت قــوات «األســايش» الكرديــة
التــي تقــوم بمهــام الشــرطة وأجهــزة األمــن الداخلــي فــي
مناطــق اإلدارة الذاتيــة الكرديــة التــي أسســها حــزب االتحــاد
الديمقراطــي الكــردي بمناطــق ســيطرته شــمال ســوريا بجميــع
مــا صــدر عــن الحــزب مــن انتهــاكات ،وجميعهــا وقعــت علــى
إعالمييــن أكــراد.
 .3.13.1.2وتمثلــت انتهــاكات «اآلســايش» فــي  5حــاالت
حجــز حريــة واعتقــال تعســفي ،واالعتــداء علــى إعالمــي
بالضــرب؛ كالتالــي:
 .3.13.1.2.1بتاريــخ  2015/5/9قامــت قــوات اآلســايش فــي
ســوريا باحتجــاز حريــة الصحفــي «آزاد جمــكاري» مراســل قنــاة
روادو الكرديــة والمصــور الصحفــي فــي نفــس القنــاة «طــارق
شــكري» ،وذلــك أثنــاء تغطيتهمــا مظاهــرةً نســائية كرديــة فــي
بلــدة معبــدة فــي ناحيــة المالكيــة بريــف الحســكة الشــرقي
بســوريا وقــد تــم اإلفــراج عنهمــا الحقـ ًـا.

.3.13.1.2.2

وقامــت قــوات األســايش التابعــة لحــزب

االتحــاد الديمقراطــي  PYDباعتقــال الصحفــي الكــردي «آزاد

أسســها حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي بمناطــق

ســيطرته شــمال ســوريا مراســلة وكالــة «أرا نيــوز» اإلخباريــة

«جيهــان مســتو» فــي مدينــة عفريــن بريــف حلــب.

.3.13.1.2.4

وبتاريــخ  2015/12/26اعتقلــت قــوات

اآلســايش فــي مدينــة عامــودا مراســل موقــع يكيتــي ميديــا

«فريــدون قجــو» مــن مــكان عملــه فــي ســوق مدينــة عامــودا

ودون توجيــه ّأيــة تهمــة إليــه ،فيمــا أعلنــت إدارة الـ»آســايش»

لــدى آســايش فــي مدينــة قامشــلو ،وعلــى إثرهــا تــم
اعتقالــه.

.3.13.2
ســوريا

ً
أوال :اعتــداءات «اآلســايش» الجســيمة فــي

.3.13.2.1

بلــغ مجمــوع االعتــداءات الجســيمة الصــادرة

عــن قــوات «اآلســايش» فــي ســوريا  4انتهــاكات باعتقــال 3

إعالمييــن واالعتــداء الجســدي علــى إعالمــي واحــد.

.3.13.2.2

وبلغــت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي

لالنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر والبالغــة 1269
ً
انتهــاكا (.)%0.3
الجــدول رقــم ( :)54انتهــاكات «األحــزاب السياســية» فــي

مناطــق النــزاع

نوع االنتهاك

التكرار

%

االعتقال التعسفي

3

75

االعتداء الجسدي

1

25

مجموع االنتهاكات

4

100%

 .3.13.3ثانيـ ًـا :اعتــداءات قــوات «اآلســايش» فــي ســوريا

علــى الحقــوق اإلنســانية بحــق اإلعالمييــن

 .3.13.3.1شــكلت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة

واألمــان الشــخصي  ،%83.3فيمــا بلغــت نســبة االعتــداء

علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية والــذي وقــع فــي مــرة

واحــدة .%16.7

شــمكاني» مراســل فضائيــة روداو ،فيمــا اعتــدت بالضــرب
علــى الصحفــي «محمــود ليانــي» مراســل فضائيــة زاغــروس،
وذلــك علــى خلفيــة قيامهمــا بتغطيــة مظاهــرة احتجاجيــة ضــد
سياســات الحــزب بتاريــخ .2015/11/9
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الجــدول رقــم ( :)55الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فــي

.3.14.2

انتهــاكات قــوات «اآلســايش»

حالتيــن باالعتــداء علــى مقــار العمــل  3مــرات ،مــا أدى إلــى

الحق المعتدى عليه

وتمثلــت انتهــاكات «التحالــف العربــي» فــي

اإلضــرار بممتلكاتهــا بشــكل كامــل؛ كالتالــي:

التكرار

%

الحق في الحرية واألمان
الشخصي

5

83.3

الحق في السالمة الشخصية

1

16.7

اليمــن بعــدد مــن الغــارات اســتهدفت عـ ً
ـددا مــن المناطــق

المجموع

6

100%

بمحافظــة الحديــدة بتاريــخ  ،2015/11/9حيــث اســتهدفت

 .3.14الفصــل الثالــث عشــر :انتهــاكات التحالفــات
العســكرية فــي مناطــق النــزاع
 .3.14.1وثــق التقريــر  6انتهــاكات تعرضــت لهــا ثــاث محطــات
بــث إذاعــي فــي اليمــن مــن خــال اســتهداف طيــران التحالــف
العربــي لمبانــي تلــك المحطــات وتدميرهــا ،مــا أســفر عــن
خســائر وأضــرار ماديــة كبيــرة ،ووقعــت فــي حالتيــن خــال شــهر
أيلــول /ســبتمبر مــن العــام .2015

.3.14.2.1

قــام طيــران التحالــف العربــي الســعودي

ضمــن حملتــه العســكرية علــى جماعــة الحوثــي فــي

محطــة بــث «إذاعــة الحديــدة» الواقعــة فــي مدينــة
المراوعــة ،كمــا واســتهدفت بأربــع غــارات أبــراج إرســال
«المحطــة التلفزيونيــة األرضيــة» فــي جبــل الــدرب القريــب
مــن مدينــة باجــل.

.3.14.2.2

وشــن طيــران التحالــف العربــي بقيــادة

الســعودية بتاريــخ  2015/11/23غارتيــن جويتيــن علــى
مبنــى «إذاعــة حجــة» المحليــة بمدينــة حجــة شــمال اليمــن،
ممــا أدى لتدميــر المبنــى بالكامــل وتســويته بــاألرض .كمــا
شــن طيــران التحالــف العربــي غارتيــن جويتيــن اســتهدفتا
مبنــى إذاعــة حجــة المحليــة والتــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.
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 .4البــاب الرابــع :حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي دول
العالــم العربــي 2015

عنــد تعرضهم العتــداءات وانتهاكات؟.

 .4.1مقدمة

 .4.1.4.7مــدى نســبة االنتهــاكات الجســيمة التــي يتعــرض

 .4.1.1يبحــث البــاب الرابــع مــن تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة
فــي العالــم العربــي لعــام  2015فــي واقــع االنتهــاكات

 .4.1.4.6هــل توجــد نوافــذ تنصــف الضحايــا من اإلعالميين

لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي؟.

.4.1.4.8

هــل اســتمرت الحكومــات بقمــع اإلعالمييــن

بــدول العالــم العربــي ،ويأخــذ بنــوع مــن التعمــق البحــث فــي

عنــد تغطيتهــم لالعتصامــات وحــركات االحتجــاج المطالبــة

االعتــداءات التــي صــدرت عــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون

باإلصالحــات؟.

ومؤسســات الدولــة بموظفيهــا العمومييــن ،ومــدى تمكــن

.4.1.4.9

الــدول مــن حمايــة اإلعالمييــن الذيــن تعرضــوا العتــداءات مــن
جهــات غيــر رســمية.
 .4.1.2وبشــكل اتســاقي؛ يتنــاول التقريــر الــدول المرصــودة
وعددهــا  19دولــة عربيــة علــى فصــول وحســب الحــروف
الهجائيــة ،ويســتعرض وبشــكل عــام حالــة الحريــات اإلعالميــة
ً
ً
ملخصــا لواقــع انتهــاكات حقــوق
وعرضــا
فــي كل دولــة،
اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة ،باإلضافــة إلــى عــرض عــام
لحقــوق اإلعالمييــن المعتــدى عليهــا.
 .4.1.3ويعــرض التقريــر حــاالت موثقــة مــن واقــع االعتــداءات
التــي تعــرض لهــا اإلعالميــون ومؤسســات اإلعــام خــال
العــام  2015مــن جهــات االنتهــاكات ،لكنــه ال يعــرض االنتهــاكات
التــي ســبق وأن ناقشــها فــي البــاب الثالــث حــول انتهــاكات
«تنظيــم داعــش» و»جماعــة الحوثــي» و»تنظيمــات مســلحة».
 .4.1.4وقبــل أن يبــدأ الباحــث فــي عملــه؛ وضــع جملــة مــن
األســئلة مــن واقــع الحــاالت الموثقــة والمرصــودة ،وحــاول
اإلجابــة عليهــا بقــدر مــا أمكنــه مــن اجتهــاد ،وتمثلــت أســئلته
بالتالــي:
 .4.1.4.1التحقــق مــن مــدى احتــرام الــدول للمعاييــر الدوليــة
المعمــول بهــا فــي مجــال الحريــات اإلعالميــة وحقــوق اإلنســان
ذات الصلــة.
 .4.1.4.2فهــم أنمــاط انتهــاكات حريــة اإلعــام الســائدة فــي
دول العالــم العربــي وأســبابها.

هــل توجــد أقطــاب جديــدة تعتــدي علــى حريــة

اإلعــام نتيجــة متغيــرات األحــداث التــي طــرأت علــى العالــم
ً
مؤخــرا؛ أم ال؟.
العربــي
 .4.1.4.10هــل يمكــن مناقشــة عــدم اإلفــات مــن العقــاب
مــع الحكومات؟.

.4.1.4.11

هــل تلتــزم المؤسســات القضائيــة فــي دول

العالــم بإجــراءات المحاكمــات العادلــة؛ وهــل يلتــزم القضــاة
والمدعــون العامــون بمعاييــر نزاهــة القضــاء؟.

.4.1.5

ً
كثيــرا فــي البحــث بواقــع حريــة
واألســئلة تتعــدد

اإلعــام فــي دول العالــم العربــي؛ وأبرزهــا هــل ضاقــت
مســاحة حريــة اإلعــام أم توســعت؟ ،وهــل هنــاك بصيــص
أمــل قريــب أم أن األمــل بالحريــة بعيــد؟ ،وإلــى أيــن ســيأخذنا
المطــاف فــي النهايــة؟.
 .4.1.6ويشــير الباحــث بــأن الغــوص واالجتهــاد فــي مجــال
حريــة اإلعــام ليــس أمـ ً
ـرا هينـ ًـا ،إذ يتســع االجتهــاد فــي هــذا
المجــال ويفضــي إلــى عالــم حقــوق اإلنســان ككل ،حيــث ال
تتجــزأ الحريــات والحقــوق فــي النهايــة.

.4.1.7

لقــد وجــد الباحــث نفســه أمــام مــأزق كبيــر لــم

يتمكــن مــن الخــروج منــه؛ فبمجــرد االطــاع علــى الحــاالت
التــي يعرضهــا هــذا البــاب مــن التقريــر ،يكتشــف القــارىء
نفســه أمــام محــاوالت الحكومــات علــى تعتيــم خروقاتهــا
بمجــال حقــوق اإلنســان ،وأمــام إخفــاء ملفــات الفســاد ،كمــا
يكتشــف نفســه أمــام تجــرؤ متنفذيــن وأصحــاب اســتثمارات

 .4.1.4.3هــل يمكــن تقديــم أدلــة وأســس صالحــة لمالحقــة

باالعتــداء علــى اإلعالمييــن إلخفــاء قضايــا تتعلــق بالفســاد.

مرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة بحــق اإلعالمييــن ،ومنــع الجنــاة

 .4.1.8ومــن المفاجــآت التــي ال يمكــن إخفاؤها؛ االعتداءات

مــن اإلفــات مــن العقــاب.

التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون نتيجــة التجاذبــات السياســية،

 .4.1.4.4إلــى أي درجــة يمكــن أن تتعــرض حقــوق اإلعالمييــن

واالختالفــات فــي اآليديولوجيــات ،والتــي قــد يشــارك فيهــا

اإلنســانية العتــداءات مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ

مواطنــون عاديــون ،ومؤسســات مدنيــة.

القانــون؟.

 .4.1.9والالفــت اســتخدام القانــون لقمــع المبلغيــن مــن

 .4.1.4.5هــل تعمــل األجهــزة األمنيــة والحكومــات فــي دول

الصحفييــن عــن االنتهــاكات التــي قــد يتعرضــون لهــا علــى

العالــم العربــي علــى حمايــة إعالمييهــا عنــد تعرضهــم لتهديدات
داخليــة أو خارجيــة ،أو حتــى العتــداءات مــن جهــات غيــر حكومية؟.

خلفيــة عملهــم اإلعالمــي .فــي الوقــت الــذي ظهــر جليـ ًـا أن
ً
حــدا الســتمرار االنتهــاكات الواقعــة
الحكومــات لــم تضــع
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علــى اإلعــام ،فقــد اســتمرت االنتهــاكات علــى الصحفييــن،

الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر لــم يجــد الباحــث فيهــا أيــة

والتــي ال يتــم التحقيــق مــع مرتكبيهــا وال ُيقدمــون للمســاءلة

مؤشــرات علــى معاقبــة الجنــاة و /أو مالحقتهــم.

القانونيــة.

 .4.1.17ويعتقــد الباحــث أن اســتمرار العصــف السياســي

 .4.1.10والحــظ التقريــر اســتمرار لجــوء الســلطات العامة إلى

واألزمــات المصحوبــة بالنزاعــات المســلحة التــي تمــر

اســتخدام القانــون كأداة لتكميــم أفــواه اإلعالمييــن ،وإصــدار

بهــا المنطقــة العربيــة يتســبب فــي اســتمرار ارتفــاع

التعاميــم الرســمية التــي تحظــر نشــر معلومــات عــن أجهــزة

معــدالت ارتــكاب االنتهــاكات الجســيمة وثبــات أخطرهــا

الدولــة أو تــداول بعــض القضايــا التــي اعتبرهــا القانــون ماســة

عنــد حــدود مرتفعــة وبمراتــب متقدمــة ،كمــا أن اقتــراب

بأمــن الدولــة بشــكل مباشــر ،وتــم توقيــف وحبــس إعالمييــن

مؤشــر االنتهــاكات الجســيمة إلــى نصــف المجمــوع العــام

ً
ـتنادا إلــى قوانيــن أبــرز عناوينهــا مكافحــة اإلرهــاب والجريمــة
اسـ

لالنتهــاكات مــع إفــات مرتكبيهــا مــن العقــاب وعــدم

اإللكترونيــة.

مالحقتهــم ومقاضاتهــم قانونيـ ًـا فــي أغلــب الحــاالت يبقــي

.4.1.11

وقــد وجــد الباحــث أن كافــة الــدول المرصــودة

فــي هــذا التقريــر خالفــت التزاماتهــا التعاهديــة والتعاقديــة،
وجميعهــا تعرضــت النتقــادات مــن منظمــات حقــوق اإلنســان
المعتــرف بهــا فــي األمــم المتحــدة ،وقــد خالفــت معاييــر
النزاهــة فــي القضــاء.

.4.1.12

الفرصــة متاحــة الســتمرار المنتهكيــن بارتــكاب جرائمهــم ضــد
حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام بشــكل مفتــوح ،وال يضيــق
عليهــم للكــف عــن تكــرار االنتهــاكات التــي يرتكبونهــا بحــق
اإلعالمييــن.

.4.1.18

كمــا وجــد الباحــث أن كافــة الــدول المرصــودة لــم

تعمــل علــى حمايــة وســامة إعالمييهــا مــن االعتــداءات

ولوحــظ أن االعتــداء الجســدي ظــل فــي أعلــى

قائمــة االنتهــاكات الجســيمة ويتســيدها علــى مــدار العــام
.2015

والتهديــدات ،ولــم تجــر أي محــاوالت لحفــظ ســامتهم أثنــاء

 .4.1.19وبحســب بيانــات شــبكة «ســند» فــإن أبــرز الجهــات

قيــام أجهزتهــا األمنيــة بقمــع المتظاهريــن.

المعتديــة علــى حريــة اإلعــام خــال الشــهور التســعة

 .4.1.13وحتــى أجهــزة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي

األولــى مــن العــام  2015هــي األجهــزة األمنيــة الرســمية،

الضفــة الغربيــة ،واألمــن اإلداري التابــع لحكومــة «حمــاس»
المقالــة ،اعتــدت علــى اإلعالمييــن وانتهكــت حقوقهــم إلــى
جانــب اعتــداءات قــوات االحتــال اإلســرائيلي وقمعهــا
للصحفييــن

الفلســطينيين

وإقدامهــا

علــى

اعتقالهــم

يتبعهــا مــن حيــث الجســامة وأيضـ ًـا مــن حيــث الكــم انتهــاكات
جماعــة الحوثــي فــي اليمــن ،و»تنظيــم» داعــش فــي العــراق
واعتــداءات قــوات وســلطات االحتــال اإلســرائيلي فــي
فلســطين المحتلــة.

التعســفي واســتهدافهم بقنابــل الغــاز ورصــاص المطــاط

 .4.1.20والحــظ التقريــر أن ال اختــاف بيــن منــع التغطيــة

واســتخدامهم فــي بعــض الحــاالت كــدروع بشــرية.

وقمــع الصحفييــن أثنــاء تغطيتهــم للتظاهــرات والمســيرات

.4.1.14

يخلــص الباحــث وبجــرأة؛ بــأن الصحفييــن العــرب

يتعرضــون العتــداءات مــن كافــة األطــراف والجهــات ،وهــم
عرضــة لالعتــداءات أينمــا تواجــدوا لتغطيــة التظاهــرات وقمــع
أجهــزة األمــن للمواطنيــن.
 .4.1.15كمــا يخلــص إلــى أن ســامة اإلعالمييــن وحمايتهــم
هــي آخــر مــا قــد تفكــر فيــه الحكومــات ،وأن ال جهــة حتــى
العــام  2015تمكنــت مــن تنظيــم عمليــة حمايــة اإلعالمييــن
وصــون ســامتهم والدفــاع عنهــم والمطالبــة بإنصافهــم وجبــر
مــا قــد يتعرضــون لــه مــن أضــرار فــي غيــاب مســألة اإلفــات

االحتجاجيــة الســلمية ســواء فــي قطــاع غــزة علــى يــد األجهــزة
األمنيــة التابعــة لحكومــة حمــاس ،أو فــي دول عربيــة أخــرى
كالــذي حصــل فــي العــراق ولبنــان خــال شــهر آب /أغســطس
الماضــي وشــهر أيلــول المنصــرم ،رغــم االختــاف فــي
البيئــات السياســية.

.4.1.21

ومــن االتجاهــات التــي كشــفها التقريــر تعــرض

اإلعالمييــن والصحفييــن العتــداءات وانتهــاكات أثنــاء إجــراء
العمليــات االنتخابيــة المحليــة (البلديــة والبرلمانيــة) ،مــا يعــد
ظاهــرة تســتدعي المراقبــة والرصــد.

مــن العقــاب ،وعــدم تحــرك الحكومــات إلنصــاف الضحايــا مــن

 .4.1.22ومــن التطــورات الهامــة علــى مســار االنتهــاكات

اإلعالمييــن العامليــن علــى أراضيهــا.

فــي هــذا العــام هــو تزايــد عــدد حــاالت اختطــاف الصحفييــن

 .4.1.16وممــا يســتخلصه التقريــر؛ أن نحــو ثلــث االنتهــاكات

واختفائهــم قسـ ً
ـريا عــام .2015

التــي يتعــرض اإلعالميــون العــرب جســيمة وجزائيــة ،كمــا أن

 .4.1.23والحــظ التقريــر أن االنتهــاكات ارتفعــت معدالتهــا

مرتكبيهــا يفلتــون مــن العقــاب وال تتــم مالحقتهــم ،فغالبيــة

فــي اليمــن بســبب األحــداث األخيــرة ،وأيضـ ًـا هنــاك ارتفــاع
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ملحــوظ بعــدد االنتهــاكات فــي مصــر والمغــرب منــذ بدايــة
العــام  ،2015بالمقابــل انخفضــت بشــكل ملمــوس االنتهــاكات

 .4.2.5وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة
اإلعــام فــي األردن باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن

الواقعــة علــى اإلعالمييــن فــي كل مــن ســوريا وليبيــا.

المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  6حــاالت تضمنــت 19

 .4.1.24ومــن الالفــت أيضـ ًـا؛ توســع الســلطات القضائيــة فــي

ً
انتهــاكا وبنســبة  %33.3مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي

التغــول علــى اإلعــام واإلعالمييــن بإجــراء المحاكمــات غيــر
العادلــة ،والتــي تكــررت فــي عــدد مــن دول العالــم العربــي
أبرزهــا مصــر واألردن والســودان.

األردن ،فيمــا ســجل التقريــر  17انتهــاكا وقعــت فــي 6
حــاالت مــن خــال االســتخدام المتعســف للســلطات فــي
المؤسســات القضائيــة مــا شــكلت نســبتها  %30مــن
االنتهــاكات.

.4.2.6

ويالحــظ أن نوعيــة وطبيعــة االنتهــاكات جــاءت

 .4.2المملكة األردنية الهاشمية

بهــدف المنــع مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات وحظــر

الجدول رقم ( :)56انتهاكات حرية اإلعالم في األردن

نشــرها ،وأمــا التوقيــف فهــو شــكل مــن أشــكال العقوبــة

عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

57

19

15

عدد الحاالت
فردية

جماعية

19

4

المجموع

23

المســبقة التــي قــد يتعــرض لهــا الصحفيــون نتيجــة
نشــرهم لمــواد إعالميــة محظــورة النشــر و /أو تالمــس
الخطــوط الحمــراء فــي النشــر.

.4.2.7

ويمكــن القــول أن توقيــف الصحفييــن الــذي

لوحــظ عــام  2015بشــكل الفــت ،وهــو عنــوان التقريــر الــذي
أصــدره مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن حــول حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي األردن «خلــف القضبــان» ،مــا هــو إال أحــد

.4.2.1

التوقيــف التعســفي لإلعالمييــن كان أبــرز مظاهــر

االنتهــاكات علــى الصحفييــن فــي األردن ،حيــث تعــرض 10
إعالمييــن للتوقيــف عــام  2015علــى خلفيــة قضايــا صحفيــة،

أشــكال الــردع التــي قــد تســتخدمها الســلطات بهــدف الحــد
مــن النشــر غيــر المرغــوب لديهــا.
 .4.2.8ويوضــح الجــدول اآلتــي مختلــف االنتهــاكات التــي

واألســوأ مــن ذلــك هــو إحالــة بعــض الصحفييــن إلــى محكمــة

ادعــى مقدمــو الشــكاوى أنهــم تعرضــوا لهــا فــي عــام

أمــن الدولــة والتــي ال تتوفــر بهــا معاييــر وشــروط المحاكمــة

 ،2015إلــى جانــب مــا ورد مــن ادعــاءات فــي البالغــات،

العادلــة ،فهــي قضــاء اســتثنائي ،وقضاتهــا عســكريون

ومــا وجــده الباحثــون فــي برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات

ومدنيــون ،وال توجــد بهــا كل درجــات التقاضــي ،وقضاتهــا

الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي األردن «عيــن» أنــه

العســكريون يتبعــون للقضــاء العســكري.

.4.2.2

ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
وقــد وثــق التقريــر 57

اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي األردن ،وتعــرض لهــا
ً
إعالميــا ،وثــاث مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي 23
19
حالــة ،منهــا  19حالــة فرديــة ،و 4حــاالت جماعيــة.

.4.2.3

ولوحــظ تنــوع أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا

ـكال وبنســبة
اإلعالميــون فــي األردن حيــث بلــغ عددهــا  17شـ ً
تبلــغ  %36.2مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا الباحــث
ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي والتــي
شــكال.
بلغــت 47
ً
ـاكا جسـ ً
 .4.2.4وســجل التقريــر  12انتهـ ً
ـيما صــدرت عن األجهزة
األمنيــة وســلطات قضائيــة بالتعســف باســتخدام الســلطة،
وشــكلت نســبتها  %30مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي
األردن.

ً
ً
جســيما ،منهــا
انتهــاكا
يشــكل انتهــاكات ،ومــن بينهــا 15
 7انتهــاكات جســيمة صــدرت عــن موظفيــن مكلفيــن بإنفــاذ
القانــون ،و 8انتهــاكات مــن خــال االســتخدام المتعســف
للســلطة القضائيــة.
 .4.2.9وخــال العــام  2015رصــد برنامــج «عيــن» ووثــق
ً
ً
ً
صحفيــا علــى خلفيــة
جســيما تعــرض لهــا 12
انتهــاكا
15
عملهــم اإلعالمــي ،وذلــك مــن بيــن  57انتهـ ً
ـاكا يوثقهــا هــذا
التقريــر ،وقــد بلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة %26.3
مــن مجمــوع االنتهــاكات.

.4.2.10

وتشــير البيانــات التــي وثقهــا التقريــر أن

االنتهــاكات الجســيمة قــد ارتكبتهــا ســلطات قضائيــة مــا
يشــير إلــى اســتخدام القانــون كأداة لمعاقبــة الصحفييــن،
فالتوقيــف يعتبــر عقوبــة مســبقة علــى الصحفييــن بســبب
عملهــم اإلعالمــي ،وقــد تــم توقيــف  10صحفييــن فــي
العــام  2015علــى خلفيــة ادعــاءات بحقهــم بســبب النشــر.
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.4.2.11

وقــد تعــرض صحفيــان لالعتــداء الجســدي فــي

حالتيــن منفصلتيــن أثنــاء ممارســتهما لعملهمــا اإلعالمــي
مــن قبــل األجهــزة األمنيــة ،أحدهمــا تعــرض للمعاملــة المهينــة
بكامــل أركانهــا وأصيــب بجــروح نتيجــة االعتــداء الجســدي عليــه
بنفــس الوقــت ،فيمــا تعــرض صحفــي آخــر وبواقعــة منفصلــة
ً
أيضــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة.
للمعاملــة المهينــة

.4.2.12

وتضمنــت االنتهــاكات الجســيمة اعتــداءات علــى

الحــق فــي الســامة الشــخصية ،والحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي ،إضافــة إلــى االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم

ســت جهــات ،علمـ ًـا بــأن هــذه الجهــات يمكــن تصنيفهــا إلــى
نوعيــن :جهــات رســمية و /أو مكلفــة بإنفــاذ القانــون ،وجهــات
مدنيــة وغيــر رســمية مختلفــة.

.4.2.15

ويالحــظ أن المراتــب الثــاث األولــى مــن حيــث

عــدد االنتهــاكات والحــاالت الموثقــة يشــتبه بــأن األجهــزة
األمنيــة والســلطات القضائيــة ومؤسســات حكوميــة رســمية
قــد ارتكبتهــا ،وهــي جميعهــا جهــات رســمية تابعــة للدولــة،
ويليهــا انتهــاكات مارســها مجلــس النــواب خاصــة بمنــع
الصحفييــن مــن التغطيــة وحجــب المعلومــات.

الخضــوع لمعاملــة قاســية وال إنســانية ومهينــة.

.4.2.16

 .4.2.13وتعــددت الجهــات التــي أقدمــت علــى انتهــاك حريــة

والبالغــات التــي تلقاهــا برنامــج «عيــن» فــي األردن بأنهــا

اإلعــام واالعتــداء علــى الصحفييــن أو يشــتبه بضلوعهــا
بالقيــام بهــذه االنتهــاكات ووقعــت فــي  23حالــة مــن

وأمــا الجهــات التــي ادعــى مقدمــو الشــكاوى

ارتكبــت مخالفــات وانتهــاكات بحقهــم ،وتلــك التــي قــام
البرنامــج برصدهــا فهــي كالتالــي:

االعتــداءات وثقهــا برنامــج «عيــن» فــي األردن .2015

 .4.2.16.1األجهــزة األمنيــة :يشــتبه بــأن األجهــزة األمنيــة

 .4.2.14وبلــغ عــدد الجهــات المنتهكــة بحســب مــا اجتهد معدو

المكلفــة بإنفــاذ القانــون قــد ارتكبــت  19انتهــاكا مــن بيــن

التقريــر فــي فــرزه واســتنباطه مــن واقــع األدلــة والثبوتــات
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ـاكا وثقهــا التقريــر فــي  6حــاالت منفصلــة ،وبلغــت
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نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات  ،%33.3وســيتم عــرض

الحــق فــي المحاكمــة العادلــة.

الحــاالت التــي ارتكبتهــا األجهــزة األمنيــة فــي فصــل الحقــوق

.4.2.18

اإلنســانية المعتــدى عليهــا بشــكل خــاص.

.4.2.16.2

الســلطات القضائيــة :وأمــا حــاالت التوقيــف

ويظهــر أن االنتهــاكات الماســة فــي الحــق

بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام قــد جــاء بالمرتبــة األولــى،
ً
انتهــاكا ،وبنســبة بلغــت  %31.6مــن مجمــوع
بمعــدل 18

والمحاكمــات غيــر العادلــة وبعــض القــرارات الصــادرة عــن

االنتهــاكات الموثقــة.

محكمتــي بدايــة عمــان وأمــن الدولــة فقــد صنفهــا معــدو

 .4.2.19وحــل فــي المرتبــة الثانيــة االنتهــاكات الماســة

التقريــر علــى أنهــا انتهــاكات ارتكبتهــا «ســلطات قضائيــة»،
ً
انتهــاكا وقعــت فــي  6حــاالت وبنســبة بلغــت
وبلغــت 17
 %29.8مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة.

.4.2.16.3

مؤسســات ودوائــر حكوميــة :لقــد وثــق التقريــر

ً
انتهــاكا يشــتبه بــأن مؤسســات ودوائــر حكوميــة
ورصــد 13
وعلــى وجــه الخصــوص هيئــة اإلعــام قامــت بارتكابهــا فــي
 5حــاالت ،مــا يشــكل  %22.8مــن مجمــوع االنتهــاكات ،حيــث
صــدرت قــرارات عــن الهيئــة بمنــع البــث اإلذاعــي والفضائــي لـــ
 10قنــوات فضائيــة ،فيمــا منعــت  3مؤسســات إعالميــة مــن
نشــر مــواد إعالميــة.

.4.2.16.4

مجلــس النــواب :وســجل التقريــر  4انتهــاكات

وقعــت فــي  4حــاالت وبنســبة بلغــت  %7مــن مجمــوع
االنتهــاكات كانــت الجهــة المنتهكــة وراءهــا مجلــس النــواب
األردنــي ،فبتعليمــات مــن إدارة المجلــس تــم منــع الصحفييــن
مــن التغطيــة بشــكل جماعــي  3مــرات ،وهــو مــا أدى إلــى حجــب
المعلومــات عــن الصحفييــن  3مــرات ،فيمــا تعــرض الصحفيون
للمضايقــة فــي حالــة واحــدة مــن قبــل إدارة البرلمــان.

فــي الحــق بالحريــة واألمــان الشــخصي بمعــدل  14انتهـ ً
ـاكا
وبنســبة  %24.6مــن مجمــوع االنتهــاكات.

.4.2.20

حــل انتهــاك حــق الحصــول علــى المعلومــات

فــي المرتبــة الثالثــة بمعــدل  7انتهــاكات وبنســبة بلغــت
 %12.3مــن مجمــوع االنتهــاكات ،كمــا حــل فــي المرتبــة
ً
أيضــا االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي محاكمــة
الثالثــة
عادلــة بمعــدل  7انتهــاكات وبنســبة .%12.3
 .4.2.21فــي المرتبــة الرابعــة جــاءت االنتهــاكات الماســة
بالحــق فــي الســامة الشــخصية والحــق فــي عــدم الخضوع
للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة بمعــدل  6انتهــاكات
وبنســبة .%10.5

.4.2.22

حــل انتهــاك الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة

بالمرتبــة الخامســة بمعــدل  3انتهــاكات وبنســبة ،%5.3
يليــه فــي المرتبــة السادســة واألخيــرة االنتهــاكات الماســة
بالحــق فــي التملــك بمعــدل انتهاكيــن وبنســبة .%3.5

 .4.2.16.5تنظيم «داعش» :بشــكل واضح أقدم ما يســمى
تنظيــم «داعــش» علــى ارتــكاب  3انتهــاكات فــي حالــة واحــدة
فرديــة ،حيــث تعرضــت قنــاة رؤيــا ومالكهــا ومديرهــا للتحريــض
علــى العنــف علــى القنــاة ومالكهــا ميشــيل الصايــغ ومديرهــا
فــارس الصايــغ مــن خــال فيديــو يوتيــوب بثــه التنظيــم علــى
إحــدى قنواتــه.

.4.2.16.6

مجهولــو الهويــة :وتعــرض رســام الكاريكاتيــر

أســامة حجــاج للتهديــد باإليــذاء فــي حالــة فرديــة واحــدة لــم
يتمكــن الباحثــون فــي برنامــج «عيــن» مــن تحديــد هويــة أو
الجهــة التــي قامــت بتهديــد الحجــاج باإليــذاء مــن خــال رســائل
وصلتــه علــى بريــده اإللكترونــي.
 .4.2.17وشــملت االنتهــاكات التــي تحقــق لبرنامــج «عيــن»
ً
ً
واســعا مــن الحقــوق :الحــق
طيفــا
وقوعهــا فــي عــام 2015
فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو العقوبــة القاســية أو الــا
إنســانية أو المهينــة ،الحــق فــي الحريــة الشــخصية واألمــان،
حريــة التعبيــر واإلعــام ،حــق الحصــول علــى المعلومــات ،الحــق
فــي الســامة الشــخصية ،الحــق فــي التملــك إضافــة إلــى
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 .4.3اإلمارات العربية المتحدة

باالعتــداء علــى حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،وحــق

الجدول رقم ( :)57انتهاكات حرية اإلعالم في اإلمارات
عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

6

1

4

المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

3

0
3

الجمهــور بالمعرفــة .وذلــك رغــم أن المــادة  30مــن دســتور
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تضمــن «حريــة الــرأي
والتعبيــر فــي الــكالم والكتابــة ،وجميــع وســائل التعبيــر فــي
إطــار القانــون».
 .4.3.5.1انتهــاكان جســيمان تمكــن الراصــدون مــن التثبــت
عــن معلومــات بشــأنهما وتمثــا باعتقــال اإلعالمــي والكاتــب
ـفيا وإخفائــه قسـ ً
األردنــي «تيســير النجــار» تعسـ ً
ـرا مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة لمــا يزيــد عــن  70يومـ ًـا؛ كالتالــي:

.4.3.1

وثقــت شــبكة «ســند»  6انتهــاكات علــى الحريــات

اإلعالميــة فــي اإلمــارات ،تعــرض لهــا إعالمــي أردنــي ،و4
مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي  3حــاالت فرديــة ،منهــا
حالــة اعتــداء مــن خــارج اإلمــارات وال تتحمل الدولة مســؤوليتها،
وذلــك باالعتــداء علــى موقعيــن إعالمييــن همــا موقعــا
«صحيفــة االتحــاد» و»تلفزيــون أبــو ظبــي» اإللكترونييــن مــن
خــال االختــراق مــن قبــل قراصنــة مواليــن لـ»تنظيــم داعــش»،
وقــد عــرض التقريــر هــذه الحالــة فــي البــاب الثالــث.

.4.3.2

ويشــير الباحــث إلــى أن دولــة اإلمــارات مــن الــدول

التــي يصعــب فيهــا رصــد االنتهــاكات التــي قــد تقــع علــى
حريــة اإلعــام واإلعالمييــن ،كمــا أن غالبيــة مؤسســات
اإلعــام العاملــة فــي اإلمــارات تســيطر عليهــا الدولــة ،مــا
ـا وقــوع االنتهــاكات الفجــة التــي تصــل معلوماتهــا
يمنــع أصـ ً
إلــى المنظمــات الناشــطة برصــد االعتــداءات علــى حريــة الــرأي
والتعبيــر واإلعــام.

.4.3.3

ويعتقــد الباحــث بــأن الســلطات اإلماراتيــة ارتكبــت

انتهاكيــن جســيمين باالعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي مــن خــال االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري
الــذي تعــرض لــه اإلعالمــي والكاتــب األردنــي «تيســير النجــار»،
معتقــا فــي
والــذي حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر ال يــزال
ً
ســجون اإلمــارات دون أيــة إجــراءات لمحاكمــة عادلــة ،كمــا بقــي
مختفيـ ًـا دون معرفــة مــكان وجــوده وأســباب اختفائــه لمــا يزيــد
عــن ســبعين يومـ ًـا.
 .4.3.4ويعتقــد الباحــث أيضـ ًـا؛ بــأن حالــة النجــار تحتمــل تعرضــه
للمعاملــة المهينــة والتعذيــب ،إال أن صعوبــة الوصــول إلــى
األدلــة التــي تثبــت ذلــك يمنــع مــن إضافتهــا فــي قائمــة
االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعالمييــن فــي اإلمــارات
للعــام  ،2015كمــا أن اســتحالة الوصــول للضحيــة يحــول دون

.4.3.5.1.1

اعتقــال الصحفــي األردنــي «تيســير النجــار»

ً
ً
قســريا منــذ  13ديســمبر 2015
تعســفيا وإخفائــه
 .4.3.5.1.1.1بتاريــخ  2016/12/3منــع الصحفــي األردنــي
«تيســير النجــار» والــذي يعمــل مندوبــا صحفيــا للشــؤون
الثقافيــة فــي جريــدة الــدار التابعــة لمجموعــة الجــواء للثقافــة
واإلعــام ومقرهــا إمــارة أبــو ظبــي مــن مغــادرة دولــة
اإلمــارات العربيــة ،وذلــك أثنــاء توجهــه للســفر إلــى األردن
لزيــارة عائلتــه.
 .4.3.5.1.1.2والنجــار عضــو نقابــة الصحفييــن األردنييــن،
واتحــاد الصحفييــن العــرب واتحــاد الكتــاب األردنييــن.
 .4.3.5.1.1.3وفــي  2015/12/13تــم اســتدعاء النجــار مــن
قبــل الجهــات األمنيــة إلــى مركــز األمــن فــي مدينــة أبوظبــي
وغابــت أخبــاره عــن الجميــع حتــى عــن أســرته ،كمــا قــام
أقربــاء لــه بالتواصــل مــع الســفارة األردنيــة فــي أبــو ظبــي،
وأبلغوهــم عــن احتجــاز النجــار لــدى دائــرة التحريــات فــي إمــارة
أبوظبــي.
 .4.3.5.1.1.4وأفــادت ماجــدة الحورانــي زوجــة الصحفــي
النجــار لوســائل إعالميــة أن آخــر اتصــال بينهــا وبيــن زوجهــا
كان فــي  13ديســمبر حيــث كان موجــودا فــي مركــز األمــن
بأبــو ظبــي ،وأنهــا بعــد ذلــك لــم تعلــم عــن زوجهــا أي شــيء.
 .4.3.5.1.1.5وقالــت الحورانــي أنهــا كانــت تنتظــر زوجهــا
الــذي كان ينــوي القيــام بزيــارة لعائلتــه وهــي زيــارة قصيــرة
بحســب قولهــا ،غيــر أنــه تفاجــأ حــال توجهــه للســفر أنــه ممنوع
مــن مغــادرة اإلمــارات .وفــي يــوم  ،2015/12/13اتصــل بــه
مندوبــون مــن مركــز أمــن أبوظبــي الســتدعائه إلــى المخفــر،
الفتــة إلــى أنهــا كانــت علــى تواصــل معــه حتــى آخــر لحظــة
لدخولــه مركــز األمــن ،ومــن ثــم انقطــع االتصــال بينهمــا،
وأغلــق هاتفــه ،ومــا عــادت تعلــم أي شــيء عــن غيابــه طيلــة

الحصــول علــى معلومــات دقيقــة بهــذا الشــأن.

 51يومــا.

 .4.3.5ويجــد الباحــث؛ بــأن قيــام الســلطات بحجــب موقعيــن

.4.3.5.1.1.6

ً
ً
صريحــا
مســا
إعالمييــن عــن الجمهــور فــي اإلمــارات يعــد
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باشــرت التواصــل مــع وزارة الخارجيــة وأبلغتهــم باختفائــه،
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ومــن ثــم توجهــت إلــى نقابــة الصحفييــن واتحــاد الكتــاب

إلــى أي معلومــاتتوضــح أســباب االحتجــاز ،إال أنهــا لــم

األردنييــن وأبلغتهــم بــذات األمــر ،كمــا توجهــت الستشــارة

تجــد ردا واضحــا».

محــام والــذي أكــد أن مــن أقــل حقوقــه أن توجــه لــه الئحة اتهام،
ويفســح لــه المجــال للتواصــل مــع أســرته وتوكيــل محــام لــه.

 .4.3.5.1.1.10وأفــاد رئيــس لجنــة الحريــات فــي اتحــاد
الكتــاب األردنييــن وليــد حســني لبرنامــج رصــد وتوثيــق

 .4.3.5.1.1.7وكانــت اإلجابــة الرســمية «الديبلوماســية»

االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام «عيــن» والتابعــة

اإلماراتيــة الوحيــدة التــي حصــل عليهــا ذوو الزميــل تيســير

لشــبكة «ســند» أن« :اتحــاد الكتــاب األردنييــن تواصــل

النجــار فــي عمــان حتــى شــهر فبرايــر  ،2016هــي التــي صــرح

رســميا مــع اتحــاد الكتــاب العــرب الــذي ترأســه اإلمــارات

بهــا ســفير دولــة اإلمــارات العربيــة فــي األردن ،حيــن راجعــه

للحصــول علــى معلومــات تخــص الصحفــي النجــار

وفــد مــن ذوي الزميــل ،وبيــن الســفير فيهــا بــأن ال معلومــات

المختفــي ،غيــر أنهــم لــم يحصلــوا علــى شــيء يذكــر».

لديــه بشــأن اختفــاء أو احتجــاز الصحفــي النجــار.

.4.3.5.1.1.11

.4.3.5.1.1.8

وفــي  26ينايــر  2016دعــا  51عضــوا

المتحدثــة الرســمية باســم وزارة الخارجيــة

مــن مجلــس النــواب الحكومــة األردنيــة إلــى التواصــل مــع

األردنيــة صبــاح الرافعــي قالــت فــي تصريــح رســمي صــادر عــن

الســلطات اإلماراتيــة لمعرفــة مــا حــدث للنجــار .وحتــى 28

الــوزارة أنــه« :ال معلومــات جديــدة بخصــوص احتجــازالزميــل

ينايــر أعلنــت نقابــة الصحفييــن األردنييــن أنهــا لــم تتلــق

الصحفــي النجــار فــي دولــة اإلمــارات العربيــةالمتحــدة».

أي معلومــة عــن وضــع النجــار ،رغــم أنهــا أرســلت طلبــات

.4.3.5.1.1.9

وقالــت الرافعــي أن «الخارجيــة قامــت

بالتواصــل مــعالجهــات المعنيــة فــي دولــة اإلمــارات للتوصــل

للحصــول علــى معلومــات لــوزارة الشــؤون الخارجيــة
األردنيــة وجمعيــة الصحفييــن اإلماراتييــن.

183

حالة الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2015

 .4.3.5.1.1.12مــن جهتــه قــال نقيــب الصحفييــن األردنييــن
إن النقابــة تتابــع
طــارق المومنــي فــي تصريحــات إعالميــة ّ

قضيــة تيســير النجــار عبــر القنــوات الرســمية ،مــن خــال وزارة
الخارجيــة ،كمــا تواصلــت وبعثــت رســالة الــى رئيــس جمعيــة
الصحفييــن فــي اإلمــارات محمــد يوســف ،لمتابعــة قضيــة
اعتقــال الزميــل.

العادلــة ،واصفـ ًـا مــا تعــرض لــه النجــار بأنــه «اختفــاء قســري»
ً
مشــيرا إلــى أن واجــب الســلطات اإلماراتيــة اإلعــان عــن
ســبب توقيفــه».
 .4.3.5.1.1.20وقــال منصــور فــي أعقــاب حديــث أجــراه
مــع وزيــر الخارجيــة األردنــي ناصــر جــودة حــول القضيــة أن
«وزارة الخارجيــة والجهــات المعنيــة تتابــع بشــكل يومــي

 .4.3.5.1.1.13وفــي  4فبرايــر؛ وعلــى خلفيــة اعتقــال النجــار
ً
قســرا ،قــام إعالميــون وناشــطون بتنفيــذ وقفــة
واختفائــه

قضيــة النجــار ،وأن الجهــود تبــذل لتأميــن اإلفــراج عنــه بأســرع
ً
مشــيرا إلــى أن «الوزيــر لــم يبلغــه بجديــد
وقــت ممكــن»،

احتجاجيــة أمــام نقابــة الصحفييــن ،طالبــوا فيهــا اإلفــراج الفوري

حــول مــكان وأســباب احتجــاز النجــار».

عــن الزميــل المحتجــز قســرا فــي أبوظبــي دونمــا توجيــه تهمــة

 .4.3.5.1.1.21وأضــاف منصــور أن «العالقــات المتميــزة

أو إبــداء أســباب ،وقــد جــاءت هــذه الوقفــة االحتجاجيــة بعــد نبــأ
وفــاة شــقيق الزميــل النجــار فــي عمــان إثــر نوبــة قلبيــة ،واتهــم
صحفيــون وزارة الخارجيــة األردنيــة بالتقصيــر فــي متابعــة
القضيــة.

ً
متوقعــا أن «الحكومــة األردنيــة
وتطميــن أهلــه وزمالئــه»،
تعــرف ســبب ومــكان توقيــف النجــار لكنهــا ال تريــد اإلعــان
حفاظــا علــى حــل القضيــة بــدون تصعيــد إعالمــي».

 .4.3.5.1.1.14ومــع مطلــع فبرايــر 2016؛ ناشــد مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن الــذي يتولــى إدارة شــبكة «ســند» القيــادة
والحكومــة اإلماراتيــة اإلفــراج عــن النجــار فــي بيــان أصــدره
المركــز وقــال فيــه« :نتابــع بقلــق بالــغ توقيــف الزميــل النجــار
فــي دولــة اإلمــارات دون أن تتوفــر معلومــات عــن أســباب
اعتقالــه ومــكان احتجــازه رغــم مضــي وقــت طويــل».

.4.3.5.1.1.15

مــع حكومــة اإلمــارات توجــب اإلفصــاح عــن تفاصيــل قضيتــه

.4.3.5.1.1.22

وبقــي النجــار «مجهــول المصيــر»

و«مجهــول محــل االحتجــاز» ،ولــم يتــم الوصــول أليــة
معلومــات موثقــة عــن اختفائــه ،واألســباب الحقيقيــة التــي
أدت إلــى إخفائــه مــن قبــل الســلطات األمنيــة فــي اإلمــارات.
كمــا منــع مــن إجــراء أي اتصــال هاتفــي مــع عائلتــه ،ورفضــت
الســلطات األمنيــة فــي اإلمــارات تقديــم أيــة معلومــات

وبيــن المركــز أنــه يتواصــل بشــكل دائــم

عنــه ســواء عــن حالتــه الصحيــة ،أو عــن مــكان احتجــازه ،أو

مــع وزارة الخارجيــة األردنيــة لمعرفــة تفاصيــل قضيــة النجــار،

عــن أســباب اعتقالــه ،إلــى أن علــم الراصــدون فــي شــبكة

مشـ ً
ـيرا الــى أن الخارجيــة أكــدت اهتمامهــا ومتابعتهــا اليوميــة

«ســند» أن النجــار قــام باالتصــال مــع زوجتــه يــوم  18فبرايــر

للقضيــة منــذ أن فوضتهــم زوجــة الزميــل النجــار رسـ ً
ـميا بمتابعة

ً
قريبــا،
وطمأنهــا علــى أنــه بصحــة وخيــر وأنــه ســيفرج عنــه

المشــكلة.

وكان هــذا االتصــال هــو األول منــذ توقيفــه.

 .4.3.5.1.1.16وتابــع المركــز القــول «حتــى اآلن لــم تتوفــر

.4.3.5.1.1.23

لــوزارة الخارجيــة معلومــات عــن أســباب ومــكان توقيفــه واعــدة

قالــت زوجــة النجــار ،الســيدة ماجــدة الحورانــي ،أن الســلطات

حــا لقضيتــه فــي أقــرب وقــت
بالعمــل الحثيــث حتــى تجــد ً

اإلماراتيــة وجهــت لزوجهــا تهمــة تتعلــق بمنشــور لــه عبــر

ممكــن».

.4.3.5.1.1.17

وفــي  31ينايــر أرســل مركــز حمايــة وحريــة

الصحفييــن رســالة رســمية إلــى نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر
الخارجيــة الســيد ناصــر جــودة تطالبــه بالعمــل علــى التواصــل

وحتــى التاســع مــن آذار /مــارس 2016

صفحتــه الخاصــة علــى موقــع التواصــل اإلجتماعــي
«فيســبوك» إبــان العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى قطــاع
غــزة عــام .2014
 .4.3.5.1.1.24وأوضحــت الحورانــي أن المنشــور تضمــن

مــع الحكومــة اإلماراتيــة لمعرفــة أســباب ومــكان توقيــف

معلومــات أشــيعت إبــان العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى

النجــار ،والمطالبــة بضمــان ســامته واإلفــراج عنــه.

قطــاع غــزة ،حــول تعــاون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

.4.3.5.1.1.18

وأشــار إلــى أنــه تواصــل منــذ ورود

المعلومــات عــن توقيفــه مــع رئيــس جمعيــة الصحفييــن
اإلماراتييــن ،والــذي يتابــع القضيــة.
 .4.3.5.1.1.19أكــد الرئيــس التنفيــذي للمركــز نضــال منصــور
أن «اعتقــال ســلطات دولــة اإلمــارات للصحافــي األردنــي
ً
خدشــا للعدالــة ولضمانــات المحاكمــة
تيســير النجــار يمثــل
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الشــقيقة مــع جمهوريــة مصــر الشــقيقة لتدميــر األنفــاق في
قطــاع غــزة .وأكــدت أن النجــار أخبرهــا فــي اتصــال هاتفــي،
أنــه تــم نقلــه إلــى ســجن «الوثبــة» ،مشــيرة إلــى أنــه قضــى
طيلــة فتــرة اعتقالــه فــي الســجن االنفــرادي.
تعــرض للتهديــد
 .4.3.5.1.1.25وذكــرت عائلــة النجــار أنــه
ّ

والضغوطــات مــن قبــل الســلطات التــي اعتقلتــه إلجبــاره
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علــى التوقيــع علــى اعترافــات .إضافــة إلــى ذلــك ،لــم يســمح

اإلمــارات مــن دون إصــدار أي توضيــح حــول مالبســات

لــه برؤيــة طبيــب رغــم حساســية وضعــه الصحــي.

القــرار .مــن جهتــه؛ قــال موقــع «العربــي الجديــد» فــي خبــر

.4.3.5.1.1.26

وأخبــر النجــار فــي اتصــال آخــر مــع زوجتــه

فــي  11مايــو /أيــار بأنــه يعانــي خــال األســبوعين األخيريــن
مــن ألــم شــديد فــي األســنان يمنعــه مــن النــوم ،مؤكـ ً
ـدا أنــه
لــم يعــرض علــى طبيــب األســنان لعالجــه ،وفقــط حصــل علــى
بعــض المســكنات.
 .4.3.5.1.1.27ولغايــة منتصــف مايــو /أيــار طالبــت منظمــة
العفــو الدوليــة الســلطات اإلماراتيــة بشــرح أســباب اعتقــال
النجــار فــي ســجونها ،وضــرورة محاكمتــه بطريقــة عادلــة بتهــم

لــه أن الحكومــة اإلماراتيــة حجبــت موقعــه داخــل أراضيهــا،
لتصبــح بذلــك الدولــة الثانيــة فــي المنطقــة التــي تحجــب
الموقــع بعــد الســعودية ،وأعلــن أن قــراءه فــي اإلمــارات
العربيــة تفاجــأوا بحجــب الموقــع ،من دون إصدار الســلطات
الرســمية المختصــة أي توضيــح حــول مالبســات الحجــب.
 .4.3.5.1.3فــي حيــن تعمــد قراصنــة «تنظيــم داعــش»
االعتــداء علــى موقعــي «صحيفــة االتحــاد» و»تلفزيــون
أبــو ظبــي» اإللكترونييــن مــن خــال االختــراق.

واضحــة أو اإلفــراج الفــوري عنــه دون قيــد أو شــرط فــي حــال
كانــت تهمتــه تتعلــق بممارســته حقــه الطبيعــي فــي التعبيــر
الحــر والســلمي عــن رأيــه.
بيــان لهــا علــى
 .4.3.5.1.1.28وشــددت المنظمــة فــي
ٍ
أهميــة ضمــان ســامة النجــار وحمايتــه مــن التعذيــب خــال
فتــرة اعتقالــه ،ومنحــه حقــه فــي الوصــول إلــى المحامــي
الخــاص بــه والحصــول علــى الرعايــة الطبيــة الالزمــة.

.4.3.5.1.1.29

كمــا أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس

ً
بيانــا فــي منتصــف مايــو /أيــار قالــت فيــه أن علــى
ووتــش
الســلطات اإلماراتيــة إســقاط كل التهــم الموجهــة ألكاديمــي
إماراتــي وصحفــي أردنــي انتقــدا بشــكل ســلمي الســلطات
اإلماراتيــة والمصريــة.
 .4.3.5.1.1.30وحتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر لــم يطــرأ
ملــف اعتقــال تيســير النجــار فــي
تطــور جديــد ُيذكــر علــى
أي
ّ
ّ
اإلمــارات.
 .4.3.5.1.1.31ويعتقــد الباحــث فــي شــبكة «ســند» أن حالــة
الزميــل تيســير النجــار تنطــوي علــى «االعتقــال التعســفي»
و»االختفــاء القســري».
 .4.3.5.1.1.32ويعتقــد الباحــث أن األجهــزة األمنيــة اعتــدت
مــن خــال حالــة اإلعالمــي األردنــي «تيســير النجــار» علــى
الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي وقــد خالفــت بذلــك
المــادة  9مــن العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة واالقتصاديــة،
كمــا خالفــت االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن
االختفــاء القســري (.)CED

.4.3.5.1.2

فيمــا تعــرض موقعــان إعالميــان للحجــب مــن

الســلطات الرســمية فــي مخالفــة صريحــة للمــادة  19مــن
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،والمــادة  19مــن العهــد
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،ففــي 2015/12/29
قامــت الســلطات اإلماراتيــة المختصــة بحجــب موقعــي
«العربــي الجديــد» و»نــون ســبوت» عــن المتصفحيــن داخــل
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 .4.4مملكة البحرين

.4.4.8

اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن مملكــة البحريــن

الجدول رقم ( :)58انتهاكات حرية اإلعالم في البحرين

عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي
تعرضت
العتداءات

40

19

3

المجموع

عدد الحاالت

فردية

جماعية

16

1

خالفــت التزاماتهــا الدوليــة بشــأن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنســانية أو المهينــة التــي صادقــت عليهــا فــي 6
مــارس  ،1998كمــا خالفــت العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي وقعــت عليهــا في

17

 .4.4.1اســتمرت الســلطات البحرينيــة ،ومن خــال الموظفين
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون باالعتــداء علــى اإلعالمييــن ومنعهــم
مــن تغطيــة التظاهــرات ومســيرات االحتجــاج شــبه اليوميــة
التــي تشــهدها المملكــة منــذ العــام .2011
 .4.4.2ولــم يختلــف واقــع االعتــداءات علــى اإلعالميين وحرية
اإلعــام فــي العــام  2015حيــث وثــق التقريــر  40انتهـ ً
ـاكا ،عــن
العــام الــذي ســبقه  2014الــذي وثــق  44انتهـ ً
ـاكا ،لكــن الالفــت
تعمــد الســلطات بحجــز وثائــق إعالمييــن ومصادرتهــا حتــى دون
أمــر قضائــي بذلــك ،كمــا اســتمرت المحاكمــات غيــر العادلــة
وعلــى وجــه الخصــوص لإلعالمييــن المعروفيــن بمعارضتهــم
للحكومــة.
 .4.4.3كمــا لــم تختلــف أشــكال االعتــداءات علــى الحقــوق
ً
نســبيا بيــن العاميــن.
اإلنســانية لإلعالمييــن وجســامتها
 .4.4.4والحــظ الباحــث اســتمرار اســتهداف المصوريــن
الصحفييــن بشــكل مباشــر ،والذيــن ينشــرون مــا يلتقطونــه
بعدســاتهم فــي وكاالت األنبــاء العالميــة ،ومــن شــأنها فضــح
بعــض الممارســات غيــر المقبولــة تجاه المتظاهرين الســلميين.
ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
 .4.4.5لقــد وثــق التقريــر 40
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي مملكــة البحريــن،
ً
إعالميــا ،وثــاث مؤسســات إعالميــة،
وتعــرض لهــا 19
ووقعــت فــي  17حالــة ،منهــا  16حالــة فرديــة ،وحالــة واحــدة
جماعيــة.
 .4.4.6ولوحــظ تنــوع أشــكال االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض
شــكال
لهــا اإلعالميــون فــي البحريــن حيــث بلــغ عددهــا 18
ً
وبنســبة تبلــغ  %38.3مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا
الباحــث ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي
شــكال.
والتــي بلغــت 47
ً
ـاكا جسـ ً
 .4.4.7وســجل التقريــر  12انتهـ ً
ـيما صــدرت عن األجهزة
األمنيــة وســلطات قضائيــة بالتعســف باســتخدام الســلطة،
وشــكلت نســبتها  %30مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي
البحريــن.
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ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق

 27ســبتمبر  ،2007وعلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية فــي  20ســبتمبر .2006
 .4.4.9وقــد عبــرت منظمــات دوليــة عــن مواقفهــا بانتقــاد
الســلطات فــي البحريــن تجــاه ممارســاتها التعســفية بشــأن
حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر.
 .4.4.10فيمــا يعتقــد الباحــث أن الدولــة خالفــت طيفـ ًـا آخــر
مــن االتفاقيــات والبروتوكــوالت الدوليــة التــي لــم توقــع
عليهــا ومنهــا االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص
ً
أيضــا
مــن االختفــاء القســري .ويعتقــد بــأن الدولــة خالفــت
االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
العنصــري مــن خــال اســتهداف اإلعالمييــن المعارضيــن
علــى خلفيــات عقائديــة وسياســية.
 .4.4.11وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة
اإلعــام فــي البحريــن باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  10حــاالت تضمنــت 30
انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %75مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي البحرين،
فيمــا ســجل التقريــر  10انتهــاكات وقعــت فــي  7حــاالت مــن
خــال االســتخدام المتعســف للســلطات فــي المؤسســات
القضائيــة مــا شــكلت نســبتها  %25مــن االنتهــاكات.
 .4.4.12وقــد ســجل التقريــر منــع اإلعالمييــن مــن التغطيــة
 7مــرات ،وتعــرض  4إعالمييــن لمحاكمــات غيــر عادلــة أحدهــم
ســحبت جنســيته علــى خلفيــة اتهامــة بـ»اإلرهــاب» ،وقــد
تكــرر حجــز الوثائــق الرســمية  5مــرات منهــم  4إعالمييــن دون
قــرار قضائــي ،وتكــرر اســتهداف اإلعالمييــن باإلصابــة أثنــاء
تغطيتهــم للتظاهــرات  3مــرات وقــد تعــرض لإلصابــة اثنــان
مــن الصحفييــن ،وتعــرض  3إعالمييــن للحبــس ،وحجــزت حرية
إعالمييــن ،وصــودرت أدوات عمــل إعالمييــن ،واســتدعي
إعالمــي مرتيــن للتحقيــق األمنــي علــى خلفيــة نشــر أخبــار
صحفيــة تحدثــت عــن الفســاد.

.4.4.13

وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة

وتمثلــت فــي المنــع مــن التنقــل والســفر ،حجــب مواقــع
إلكترونــي ،التحقيــق األمنــي ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي
والفضائــي ،المنــع مــن النشــر والتوزيــع ،االختطــاف
واالختفــاء القســري ،اإلعتــداء علــى حرمــة األماكــن
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الخاصــة ،اإلعتقــال التعســفي ،اإلضــرار باألمــوال والخســائر

انتهــاكات ممنهجــة وواســعة النطــاق ،وتتعمــد الدولــة

بالممتلــكات ،اإلعتــداء الجســدي والمعاملــة المهينــة.

تكرارهــا كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بهــدف تكميــم

.4.4.14

وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض

لهــا اإلعالميــون  12انتهــاكا ،وتمثلــت باســتهداف إعالمييــن
بشــكل متعمــد أثنــاء تغطيتهمــا للمظاهــرات االحتجاجيــة ،وقــد
أصيبــا بجــروح نتيجــة االســتهداف ،أحدهمــا اســتهدفه رجــال

أفــواه اإلعالمييــن ،فقــد صــدرت االنتهــاكات جميعهــا عــن
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ،والعامليــن فــي
المؤسســات القضائيــة الذيــن يتعســفون فــي اســتخدام
ســلطاتهم بحــق اإلعالمييــن.
ً
انتهــاكا صــدرت عــن
وقــد وثــق التقريــر 30

األمــن مرتيــن ،فيمــا تعــرض  3إعالمييــن للحبــس واالعتقــال

.4.4.17

التعســفي ،كمــا تعــرض صحفــي لالختفــاء القســري مــن

الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  10حــاالت،

قبــل األجهــزة األمنيــة ،وتــم االعتــداء علــى صحفــي بالضــرب

وبنســبة  %75مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي البحريــن،

ومعاملتــه معاملــة مهينــة أثنــاء قيامــه بالتغطيــة اإلعالميــة.

وغالبيتهــا كانــت اعتــداءات جســيمة وتتحمــل الدولــة

.4.4.15

وتضمنــت االنتهــاكات الجســيمة اعتــداءات علــى

الحــق فــي الســامة الشــخصية ،والحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي ،إضافــة إلــى االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم
الخضــوع لمعاملــة قاســية وال إنســانية ومهينــة.

.4.4.16

ويبــدو مــن قــراءة واقــع الجهــات المعتديــة علــى

حريــة اإلعــام واإلعالمييــن فــي البحريــن باعتقــاد الباحــث أنهــا

مســؤوليتها ،فيمــا لــم يتــم التحقيــق مــع أي مــن مرتكبــي
هــذه االنتهــاكات ،أو تقديــم إنصــاف ألي مــن الضحايــا
مــن الصحفييــن الذيــن تعرضــوا العتــداءات علــى حــد علــم
الراصديــن فــي «ســند».
 .4.4.18وقــد نتــج عــن االســتخدام المتعســف للســلطة
فــي المؤسســات القضائيــة  10انتهــاكات فــي  7حــاالت
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نســبتهم  %25مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي البحريــن،

.4.4.23

وقــد حــل االعتــداء علــى الســامة الشــخصية

وتمثلــت بالمحاكمــات غيــر العادلــة التــي نتــج عــن بعضهــا حبــس

بالمرتبــة الثانيــة مكـ ً
ـررا  6مــرات نتيجــة اســتهداف اإلعالمييــن

 3إعالمييــن.

باإلصابــة واالعتــداء الجســدي عليهــم ،وبنســبة  %15مــن

.4.4.19

ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق

اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن مملكــة البحريــن خالفــت
التزاماتهــا الدوليــة بشــأن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
المهينــة التــي صادقــت عليهــا فــي  6مــارس  ،1998كما خالفت
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة التــي وقعــت عليهــا فــي  27ســبتمبر  ،2007وعلــى
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 20
ســبتمبر .2006

.4.4.20

ً
طيفــا آخــر
فيمــا يعتقــد الباحــث أن الدولــة خالفــت

مــن االتفاقيــات والبروتوكــوالت الدوليــة التــي لــم توقــع
عليهــا وهــي االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن
االختفــاء القســري ،البروتوكــول االختيــاري للعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
البروتوكــول االختيــاري للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية والبروتوكــول االختيــاري التفاقيــة
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة .فــي حيــن يعتقــد بــأن
ً
أيضــا االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع
الدولــة خالفــت
أشــكال التمييــز العنصــري مــن خــال اســتهداف اإلعالمييــن
المعارضيــن علــى خلفيــات عقائديــة وسياســية.
 .4.4.21كمــا شــكل االعتــداء علــى حريــة اإلعــام واإلعالمييــن
ً
ً
واســعا مــن حقــوق اإلنســان المعتــدى
طيفــا
فــي البحريــن
عليهــا ،وبلغــت  7أنــواع مــن الحقــوق ،جــاء أعالهــا االعتــداء
بشــكل مكــرر  12مــرة علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام والحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي ،وبنســبة
 %30مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي البحريــن لــكل منهمــا.

.4.4.22

إن االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان

الشــخصي باعتقــاد الباحــث قــد حــل فــي المرتبــة األولــى نتيجــة
تكــرار حجــز حريــة اإلعالمييــن وحبســهم ،حيــث تنتهــج الســلطات
البحرينيــة حبــس اإلعالمييــن واعتقالهــم بشــكل تعســفي،
كمــا تحتجــز حريتهــم أثنــاء قيامهــم بتغطيــة التظاهــرات بهــدف
ً
ســابقا.
منعهــم مــن التغطيــة كمــا أســلفنا

188

مجمــوع االعتــداء علــى اإلعالمييــن فــي البحريــن.
 .4.4.24لقــد ســجل التقريــر تعــرض  4إعالمييــن لمحاكمــات
غيــر عادلــة بلغــت نســبتهم مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي
البحريــن  ،%10وبنفــس النســبة تكــرر االعتــداء علــى الحــق
فــي التملــك مــن خــال مصــادرة أدوات العمــل اإلعالمــي
وإحــداث خســائر ماديــة  4مــرات.
 .4.4.25وتــم اعتقــال إعالمــي بمداهمــة منزلــه دون إنــذار
مســبق مــا يشــكل اعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة ،كمــا
شــكل االعتــداء الجســدي والمعاملــة المهينــة علــى إعالمــي
آخــر اعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية
أو المهينــة.
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 .4.5الجمهورية التونسية

وقــد بلغــت نســبتها  %48.3مــن مجمــوع انتهــاكات حريــة
الصحافــة فــي تونــس.

الجدول رقم ( :)59انتهاكات حرية اإلعالم في تونس

عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

302

118

6

المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

29

12
41

 .4.5.6ومــن المالحــظ أن الســلطات التونســية عــادة ال
تتخــذ مــن توقيــف اإلعالمييــن واعتقالهــم تعسـ ً
ـفيا وحجــز
حريتهــم منهجـ ًـا ،خاصــة عنــد منــع اإلعالمييــن مــن التغطيــة،
وذلــك بالرغــم مــن ارتكابهــا لالعتــداءات الجســدية عليهــم .إذ
بلغــت نســبة االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي  .%3.3وقــد بلغــت نســبة االعتــداءات علــى
الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر بشــكل مباشــر .%38

.4.5.7
 .4.5.1الحــظ التقريــر أن غالبيــة االنتهــاكات التــي وقعــت علــى
الصحفييــن التونســيين خــال  2015ارتكبتهــا األجهــزة األمنيــة،

ً
انتهــاكا وقــع علــى حريــة
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اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي تونــس ،وتعــرض
لهــا  118إعالميـ ًـا ،و 6مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي

وجــاءت غالبيتهــا بهــدف منــع اإلعالمييــن مــن التغطيــة ،خاصــة

 41حالــة ،منهــا  29حالــة فرديــة ،و 12حالــة جماعيــة.

تغطيــة االحتجاجــات واالعتصامــات ،إضافــة إلــى تغطيــة

.4.5.8

األماكــن التــي قــد يحصــل بهــا اشــتباكات مســلحة بيــن قــوات
األمــن الوطنــي ومســلحين.

.4.5.2

ولوحــظ أن الســلطات الرســمية اســتمرت بمنــع

وحلــت تونــس فــي المرتبــة الخامســة علــى

مســتوى عــدد االنتهــاكات الكمــي مقارنــة بباقــي دول
العالــم العربــي المرصــودة ،وبلغــت نســبة االنتهــاكات
مقارنــة بمجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر ،%7.5

تغطيــة التظاهــرات والوقفــات االحتجاجيــة بشــكل ممنهــج

ونســبة عــدد الحــاالت مــن المجمــوع العــام .%4

علــى مــدار العــام  ،2015فغالبيــة الذيــن تعرضــوا للمنــع مــن

.4.5.9

التغطيــة حــاول رجــال األمــن حــذف محتويــات كاميراتهــم أو حجــز
أدوات عملهــم ،كمــا ترافــق منعهــم باالعتــداءات الجســدية
التــي تكــررت كثيـ ً
ـرا وشــكلت ثلــث معــدل االنتهــاكات الموثقــة،
إضافــة إلــى االعتــداءات اللفظيــة بشــكل واضــح والفــت،
خاصــة وأن التظاهــرات التــي منعــت مــن التغطيــة تعــرض
خاللهــا مواطنــون عاديــون ومحتجــون لالعتــداءات الجســدية
مــن قبــل عناصــر األجهــزة األمنيــة.

.4.5.3

ً
صحفيــا وصحفيــة يــوم 24
وقــد تعــرض نحــو 34

نوفمبــر العتــداءات جســدية ولفظيــة مــن قبــل قــوات األمــن،
وذلــك أثنــاء قيامهــم بتغطيــة آثــار التفجيــرات التــي لحقــت
بحافلــة لألمــن الرئاســي التونســي .ويعتقــد الباحــث أن
االعتــداءات التــي وقعــت علــى الصحفييــن فــي ذلــك اليــوم
ً
عــددا مــن رجــال األمــن
ممنهجــة وواســعة النطــاق ،كمــا أن
بالــزي المدنــي شــاركوا فــي االعتــداءات ،ولــم يجــر أي تحقيــق
فــي االعتــداءات التــي طالــت الصحفييــن يومهــا.

.4.5.4

كمــا تعــرض إعالميــون لتهديــدات بالقتــل واإليــذاء

والتحريــض صــدرت عــن تنظيمــات مســلحة وعلــى خلفيــة
عملهــم اإلعالمــي المختــص بتغطيــة شــؤون اإلرهــاب.

.4.5.5

وشــكلت االعتــداءات علــى الحــق فــي الســامة

الشــخصية التــي تعــرض لهــا اإلعالميــون نصــف حجــم
االعتــداءات علــى الحقــوق اإلنســانية التــي يتعرضــون لهــا

وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا

شــكال
اإلعالميــون فــي تونــس حيــث بلــغ عددهــا 22
ً
وبنســبة تبلــغ  %47مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا
الباحــث ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم
شــكال.
العربــي والتــي بلغــت 47
ً
ـاكا جسـ ً
 .4.5.10وســجل التقريــر  115انتهـ ً
ـيما صــدرت عــن
األجهــزة األمنيــة وســلطات قضائيــة بالتعســف باســتخدام
الســلطة ،إضافــة إلــى جهــات أخــرى غيــر مخولــة بإنفــاذ
القانــون ،وشــكلت نســبتها  %38مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة فــي تونــس.
 .4.5.11ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن تونــس خالفــت
التزاماتهــا الدوليــة بشــأن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيره
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
أو المهينــة ،كمــا خالفــت العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وعلــى العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

.4.5.12

وقــد عبــرت منظمــات دوليــة عــن مواقفهــا

بانتقــاد االعتــداءات علــى حريــة التعبيــر واإلعــام.
 .4.5.13وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة
اإلعــام باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
القانــون فــي  28حالــة تضمنــت  248انتهـ ً
ـاكا وبنســبة %82
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2015
ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

95

%31.5

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ
87
!!*#@x

14

7

6

5

2

%0.7

ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ

2

%0.7

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ

1

%0.3

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

1

%0.3

ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

%0.3

1

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺚ
ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ

%1.6

ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
4

2

%2

ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ

%0.7

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ

%2.3

ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

%0.7

ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ

%2.3

ﺣﺬﻑ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

7

2

%3

ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ

%1

ﺣﺠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

%4.6

ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﻳﺬﺍﺀ
9

3

%6.3

ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ

%1.3

ﺣﺠﺰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

%9.6

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

19

4

%29

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ

29

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

%0.3

1

ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

%1.3

%0.3

1

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي تونــس ،فيمــا ســجل التقريــر
ً
واحــدا مــن خــال االســتخدام المتعســف للســلطات
انتهــاكا
فــي المؤسســات القضائيــة .كمــا وثــق التقريــر اعتــداءات
صــدرت عــن متنفذيــن ورجــال أعمــال وأندية رياضيــة ومجهولي
الهويــة وأحــزاب مــن غيــر المخوليــن بإنفــاذ القانــون.

.4.5.14

وشــكلت اعتــداءات األجهــزة األمنيــة الجســيمة مــا

نســبته  %79مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض
لهــا الصحفيــون التونســيون ،وقــد شــكلت اعتــداءات رجــال
األمــن الجســيمة مــا نســبته  %30مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة فــي تونــس ،مــا يــدل علــى توســع أجهــزة األمــن
وتعمدهــا الممنهــج باالعتــداء علــى الصحفييــن.
 .4.5.15لقــد وثــق التقريــر تكــرر منــع اإلعالمييــن مــن التغطيــة
 95مــرة ،وســجل تكــرر االعتــداءات الجســدية علــى اإلعالمييــن
 87مــرة ،واالعتــداء اللفظــي  ،29وتــم االعتــداء علــى أدوات
ً
ً
إعالميــا بجــروح ،كمــا تعــرض
إعالميــا ،وأصيــب 14
عمــل 19
 9إعالمييــن لتهديــدات باإليــذاء ،و 7إعالمييــن تعرضــوا
للمضايقــة ،وحذفــت محتويــات كاميــرا  7إعالمييــن ،وتضــررت
ممتلــكات  6إعالمييــن ،فيمــا تعــرض  5إعالمييــن لتهديــدات
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%100

بالقتــل ،وحجــزت حريــة  ،4فيمــا أوقــف  4إعالمييــن تعسـ ً
ـفيا،
وحجــزت أدوات عمــل  3إعالمييــن ،وحجــب المعلومــات عــن
إعالمييــن ،وتعــرض إعالمييــن لمعاملــة مهينــة ،ومنعــت
مؤسســتان إعالميتــان مــن النشــر والتوزيــع ،كمــا اســتهدف
إعالميــان باإلصابــة أثنــاء قيامهمــا بالتغطيــة.

.4.5.16

وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة

وتمثلــت فــي التحقيــق األمنــي ،المحاكمــة غيــر العادلــة ،حجــز
الوثائــق الرســمية ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي،
واالعتقــال التعســفي.
 .4.5.17وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا
ً
جســيما ،وقــد شــكلت االعتــداءات
اإلعالميــون  115انتهــاكا
الجســدية علــى اإلعالمييــن مــا نســبته  %38مــن مجمــوع
االنتهــاكات الجســيمة .وبلــغ أعالهــا االعتــداء الجســدي الــذي
شــكلت نســبته ثالثــة أربــاع حجــم االعتــداءات الجســيمة .فيمــا
شــكلت اعتــداءات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون
مــا نســبته  %79مــن االعتــداءات الجســيمة فــي  91انتهـ ً
ـاكا
ً
جســيما.
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وتضمنــت االنتهــاكات الجســيمة اعتــداءات علــى

 .4.5.27فيمــا حققــت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي

الحــق فــي الســامة الشــخصية ،والحــق فــي الحريــة واألمــان

عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو

الشــخصي ،إضافــة إلــى االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم

العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة ،والحــق فــي

.4.5.18

الخضــوع لمعاملــة قاســية وال إنســانية ومهينــة.

محاكمــة عادلــة ،نسـ ً
ـبا متدنيــة.

 .4.5.19غالبيــة االعتــداءات التــي وثقهــا التقريــر فــي تونــس
صــدرت عــن الموظفيــن العمومييــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون
ً
انتهــاكا بلغــت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي
بواقــع 248
لالنتهــاكات فــي تونــس  ،%82ووقعــت فــي  28حالــة.

.4.5.20

ً
انتهــاكا صــدرت مــن جهــات أخــرى
وثــق التقريــر 53

مــن غيــر الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  12حالــة،
وبنســبة  %17.5مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي تونــس ،وقــد
نتــج عــن االســتخدام المتعســف للســلطة فــي المؤسســات
القضائيــة انتهــاك واحــد فقــط.

.4.5.21

فيمــا لــم يتــم التحقيــق مــع أي مــن مرتكبــي

هــذه االنتهــاكات ،أو تقديــم إنصــاف ألي مــن الضحايــا مــن
الصحفييــن الذيــن تعرضــوا العتــداءات علــى حد علــم الراصدين
فــي «ســند».
 .4.5.22وشــكل االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة نصــف
االعتــداءات تقريبـ ًـا علــى الحقــوق اإلنســانية التــي تعــرض لهــا
اإلعالميــون التونســيون خــال العــام  2015وبنســبة بلغــت
 ،%48.3حيــث تكــررت بشــكل الفــت االعتــداءات الجســدية علــى
اإلعالمييــن بشــكل متعمــد.
 .4.5.23ويشــير تســيد االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة
الشــخصية علــى عــدم التــزام الدولــة بتعهداتهــا ووفائهــا
باالتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا خاصــة العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

.4.5.24

وشــكلت االعتــداءات المباشــرة علــى حريــة الــرأي

والتعبيــر واإلعــام نســبة عاليــة بلغــت  %38مــن مجمــوع
االعتــداءات علــى حقــوق اإلعالمييــن فــي تونــس.
 .4.5.25وبلغــت نســبة االعتــداءات علــى الحــق فــي التملــك
مــن خــال االعتــداء علــى أدوات العمــل اإلعالمــي وتعــرض
إعالمييــن لخســائر ماديــة .%9.3

.4.5.26

ومــن المالحــظ أن الســلطات التونســية ال تتخــذ

ً
تعســفيا وحجــز حريتهــم
مــن توقيــف اإلعالمييــن واعتقالهــم
ً
منهجــا ،خاصــة عنــد منــع اإلعالمييــن مــن التغطيــة ،وذلــك
بالرغــم مــن ارتكابهــا لالعتــداءات الجســدية عليهــم .إذ بلغــت
نســبة االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي
..%3.3
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 .4.6الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجدول رقم ( :)60انتهاكات حرية اإلعالم في الجزائر

عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي
تعرضت
العتداءات

46

16

1

المجموع

عدد الحاالت

فردية

جماعية

13

1

ً
إعالميــا ،ومؤسســة إعالميــة واحــدة ،ووقعــت فــي 14
16
حالــة ،منهــا  13حالــة فرديــة ،وحالــة واحــدة جماعيــة.

.4.6.4

وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا

شــكال
اإلعالميــون فــي الجزائــر حيــث بلــغ عددهــا 16
ً
وبنســبة تبلــغ  %34مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا
الباحــث ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي
شــكال.
والتــي بلغــت 47
ً

14

.4.6.5

ً
ً
جســيما صــدرت عــن
انتهــاكا
وســجل التقريــر 15

األجهــزة األمنيــة وســلطات قضائيــة بالتعســف باســتخدام
الســلطة ،وشــكلت نســبتها  %32.6مــن مجمــوع االنتهــاكات

.4.6.1

وجــد التقريــر أن الصحفييــن الجزائرييــن عرضــة

لالعتــداءات الجســدية واللفظيــة عنــد قيامهــم بعملهــم
المهنــي فــي التغطيــات الميدانيــة ،كمــا يواجهــون االحتجــاز
التعســفي بهــدف منعهــم مــن التغطيــة اإلعالميــة.

.4.6.2

وباعتقــاد الباحــث فــإن الصحفييــن الجزائرييــن ال

يتعرضــون فقــط العتــداءات مــن األجهــزة األمنيــة والســلطات
ً
أيضا يتعرضــون العتداءات
المخولــة بإنفــاذ القانــون فقــط ،بــل
مــن جهــات أخــرى ،حيــث يــرى الباحــث أنهــم عرضــة العتــداءات
مــن متنفذيــن ورجــال أعمــال علــى خلفيــة نشــاطهم اإلعالمي،
خاصــة فيمــا يتعلــق بقضايــا الفســاد.

.4.6.3

ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
ووثــق التقريــر 46

اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي الجزائــر ،وتعــرض لهــا

الموثقــة فــي الجزائــر.

.4.6.6

ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق

اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن الجزائــر خالفــت
التزاماتهــا الدوليــة بشــأن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
أو المهينــة ،كمــا خالفــت العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وعلــى العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
 .4.6.7وقــد عبــرت منظمــات دوليــة عــن مواقفهــا بانتقــاد
االعتــداءات علــى حريــة التعبيــر واإلعــام.

.4.6.8

وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة

اإلعــام فــي الجزائــر باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  5حــاالت تضمنــت 28
انتهـ ً
ـاكا وبنســبة  %61مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي الجزائــر،
فيمــا ســجل التقريــر  4انتهــاكات وقعــت فــي  3حــاالت مــن
خــال االســتخدام المتعســف للســلطات فــي المؤسســات
القضائيــة .كمــا وثــق التقريــر اعتــداءات صــدرت عــن متنفذيــن
ورجــال أعمــال وأنديــة رياضيــة ومجهولــي الهويــة.
ً
جســديا وقعــت علــى
 .4.6.9لقــد وثــق التقريــر  11اعتــداء
إعالمييــن أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة الميدانيــة ،إلــى جانــب 9
اعتــداءات لفظيــة ،وتكــرر منــع التغطيــة  7مــرات ،وحجــزت
حريــة  4إعالمييــن ،وتعــرض  3إعالمييــن لمحاكمــات غيــر
عادلــة ،وحجــزت أدوات عمــل إعالمييــن.

.4.6.10

وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة

وتمثلــت فــي التحريــض ،التهديــد باإليــذاء ،الحبــس،
الحرمــان مــن المــأكل والمشــرب ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي
والفضائــي ،المعاملــة المهينــة ،اإلعتقــال التعســفي،
اإلعتــداء علــى أدوات العمــل ،حجــز الوثائــق الرســمية
والمضايقــة.
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 .4.6.11وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا
ً
جســيما ،وقــد شــكلت االعتــداءات
اإلعالميــون  15انتهــاكا

االنتهــاكات ،أو تقديــم إنصــاف ألي مــن الضحايــا مــن
الصحفييــن الذيــن تعرضــوا العتــداءات علــى حــد علــم

الجســدية علــى اإلعالمييــن مــا نســبته  %73.3مــن مجمــوع

الراصديــن فــي «ســند».

االنتهــاكات الجســيمة.

.4.6.15

.4.6.12

وتضمنــت االنتهــاكات الجســيمة اعتــداءات علــى

الحــق فــي الســامة الشــخصية ،والحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي ،إضافــة إلــى االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم
الخضــوع لمعاملــة قاســية وال إنســانية ومهينــة.

.4.6.13

وشــكل االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة

نصــف االعتــداءات علــى الحقــوق اإلنســانية التــي تعــرض
لهــا اإلعالميــون الجزائريــون خــال العــام  2015وبنســبة
بلغــت  ،%48حيــث تكــررت بشــكل الفــت االعتــداءات
الجســدية علــى اإلعالمييــن بشــكل متعمــد.

ً
انتهــاكا صــدرت عــن الموظفيــن
وثــق التقريــر 28

المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  6حــاالت ،وبنســبة  %61مــن
االنتهــاكات الموثقــة فــي الجزائــر ،وقــد نتــج عــن االســتخدام
المتعســف للســلطة فــي المؤسســات القضائيــة  4انتهــاكات
فــي  3حــاالت نســبتهم  .%8.7بينمــا وثــق التقريــر اعتــداءات
صــدرت مــن غيــر المكلفيــن بإنفــاذ القانــون بلغــت  14انتهـ ً
ـاكا
وقعــت فــي  4حــاالت وتضمنــت انتهــاكات جســيمة.
 .4.6.14فيمــا لــم يتــم التحقيــق مــع أي مــن مرتكبــي هــذه
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 .4.7الفصل السادس :جمهورية السودان

«الخطــوط الحمــراء» المحظــور علــى الصحــف تناولهــا.

الجدول رقم ( :)61انتهاكات حرية اإلعالم في السودان

 .4.7.6وقامــت الســلطات الســودانية يــوم  25مايــو /أيــار

عدد
االنتهاكات

عدد الصحفيين
الذين تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

239

39

49

المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

41

8
49

بمصــادرة عشــرة صحــف وتعليــق إصــدار أربعــة صحــف أخــرى.
 .4.7.7ولوحــظ اســتمرار اعتقــال الصحفييــن تعسـ ً
ـفيا خاصــة
عنــد قيامهــم بتغطيــة التجمعــات واالعتصامــات االحتجاجيــة،
واســتدعائهم المســتمر للتحقيــق األمنــي بشــكل ممنهــج
علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي.

.4.7.8

ً
انتهــاكا وقــع علــى حريــة
ووثــق التقريــر 239

اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي الســودان ،وتعــرض

.4.7.1

واصلــت األجهــزة األمنيــة فــي الســودان مصــادرة

الصحــف بعــد طباعتهــا علــى خلفيــة نشــر معلومــات عــن قضايا

لهــا  39إعالميـ ًـا ،و 49مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت فــي 49
حالــة ،منهــا  41حالــة فرديــة ،و 8حــاالت جماعيــة.

فســاد وانتقــادات للســلطة السياســية.

.4.7.9

 .4.7.2ومارســت الحكومــة وأجهزتهــا األمنيــة بشــكل ممنهــج

تونــس علــى مســتوى عــدد االنتهــاكات الكمــي مقارنــة

مصــادرة الصحــف بعــد الطبــع ،ممــا يعــد «رقابــة مســبقة»
إليقــاع أكبــر الخســائر واألضــرار الماديــة بالمؤسســات
اإلعالميــة.

.4.7.3

ولوحــظ أنــه بعــد رفــع األجهــزة األمنيــة للرقابــة

المســبقة علــى الصحــف خــال الشــهور الخمســة األولــى مــن
العــام  2015علــى األقــل ،عمــدت إلــى معاقبتهــا بأثــر رجعــي
عبــر مصــادرة المطبــوع مــن أي صحيفــة تتخطــى المحظــورات،
وهــو األمــر الــذي ترتبــت عليــه خســائر ماديــة ومعنويــة فادحــة
علــى الصحــف ،وفــي العــادة ال تقــدم الســلطات األمنيــة
ً
تفســيرا لدواعــي مصــادرة الصحــف ،ويتســبب اإلجــراء فــي
خســائر ماليــة كبيــرة فــي ظــل تدهــور القتصــاد الصحــف فــي
الســودان.

.4.7.4

وفــي فبرايــر  2015تعرضــت الصحــف الســودانية

ألوســع إجــراء منــذ ســنوات تتخــذه الســلطات األمنيــة بمصادرة
 14صحيفــة إجتماعيــة وسياســية فــي يــوم واحــد بســبب
تجاوزهــا الخطــوط الحمــراء بحســب آراء بعــض رؤســاء التحريــر
الذيــن تعرضــت صحفهــم للمصــادرة ،بينمــا اســتمرت األجهــزة

وحلــت الســودان فــي المرتبــة السادســة بعــد

بباقــي دول العالــم العربــي المرصــودة ،وبلغــت نســبة
االنتهــاكات مقارنــة بمجمــوع االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر
 ،%6ونســبة عــدد الحــاالت مــن المجمــوع العــام .%4.6

.4.7.10

وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا

شــكال
اإلعالميــون فــي الســودان حيــث بلــغ عددهــا 20
ً
وبنســبة تبلــغ  %42.5مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا
الباحــث ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي
شــكال.
والتــي بلغــت 47
ً

.4.7.11

ً
ً
جســيما صــدرت عــن
انتهــاكا
وســجل التقريــر 15

األجهــزة األمنيــة وســلطات قضائيــة بالتعســف باســتخدام
الســلطة ،إضافــة إلــى جهــات أخــرى غيــر مخولــة بإنفــاذ
القانــون ،وشــكلت نســبتها  %6.3مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة فــي الســودان.
 .4.7.12ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن الســودان خالفــت
التزاماتهــا الدوليــة بشــأن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية

األمنيــة باســتدعاء صحفييــن بســبب مــواد وتقاريــر إخباريــة.

أو المهينــة ،كمــا خالفــت العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق

 .4.7.5وقــد عمــدت الســلطات األمنيــة إلى مصــادرة الصحف

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وعلــى العهــد الدولــي

مــن دون إبــداء أي أســباب مــا يفتــح بــاب التكهنــات حول أســباب
الخطــوة ،وهــو األمــر الــذي جعــل الصحفيييــن والصحــف تحــت
ســيف رقابــة ذاتيــة صارمــة لتجنــب الخســارة ،وأرجعــت بعــض
الحقــا
ً
الصحــف األمــر لنشــر مرتبــط باختفــاء صحفــي اكتشــف
عــدم جنائيــة اختفائــه ،وبيــن نشــر ملفــات فســاد أشــهرها
قضيــة حاويــات تحمــل مــواد مشــعة دخلــت البــاد ،وتنــاول
الصحــف للعمليــات العســكرية الدائــرة بيــن الجيــش الســوداني
والحــركات المســلحة فــي أكثــر مــن مــكان فــي البــاد ،وهــو أحــد
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الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
 .4.7.13وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة
اإلعــام باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
ً
انتهــاكا وبنســبة %97
القانــون فــي  44حالــة تضمنــت 232
مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي الســودان ،فيمــا ســجل التقرير
انتهاكيــن مــن خــال االســتخدام المتعســف للســلطات فــي
المؤسســات القضائيــة .كمــا وثــق التقريــر اعتــداءات صــدرت
عــن مجهولــي الهويــة.
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ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ):(17

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
2015
ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

56

%23.4

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﺒﻊ

53

11

3

2

2

9

1

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

.4.7.15

لقــد وثــق التقريــر أعلــى معــدالت االنتهــاكات

%3.5

%2.1

%0.4

4

مــن خــال االعتقــال والتوقيــف التعســفي الممنهــج.

1

%3.7

1

ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ

%2.1

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

الجســيمة التــي تعــرض لهــا الصحفيــون الســودانيون وذلــك

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ

ﺣﺠﺰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

5

القانــون الجســيمة مــا نســبته  %86.7مــن مجمــوع االنتهــاكات

%0.4

1

%4.2

ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

.4.7.14

%0.4

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

5

وشــكلت اعتــداءات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ

%0.8

ﺣﺠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

%4.6

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ

%0.8

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺚ
ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

10

%1.2

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

%10.8

ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

%1.2

ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﻳﺬﺍﺀ

%18.8

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ

26

3

%22.1

ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ

45

ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

%1.7

%0.4

1

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
239

%100

ً
تعســفيا،
لتهديــدات باإليــذاء ،بينمــا أوقــف إعالمييــن
ومنــع بــث برنامجيــن إعالمييــن.

.4.7.17

وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة

وتمثلــت فــي حجــب المعلومــات ،اإلعتــداء علــى ادوات
العمــل ،اإلعتــداء الجســدي ،اإلعتــداء علــى الممتلــكات

باالعتــداء علــى الحــق فــي التملــك مــن خــال مصــادرة الصحــف

الخاصــة واإلصابــة بجــروح.

بعــد طباعتهــا مــا خلــف عنــه خســائر كبيــرة فــي األمــوال ،وقــد

 .4.7.18وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض

تكــرر هــذا األمــر علــى حــد علــم الراصديــن فــي «ســند» 53
مــرة ،وســجل الراصــدون أســباب مصــادرة الصحــف مــن خــال
الرقابــة المســبقة علــى العمــل اإلعالمــي الــذي تكــرر  45مــرة،
وتكــرر التحقيــق األمنــي مــع اإلعالمييــن علــى خلفيــة عملهــم
ً
تعســفيا
اإلعالمــي  26مــرة ،كمــا اعتقلــت األجهــزة األمنيــة
ً
إعالميــا ،ومنعــت نشــر وتوزيــع  9أخبــار وتقاريــر إعالميــة،
11
وحجــزت أدوات عمــل  5إعالمييــن ،كمــا حجــزت حرية  5إعالميين.
 .4.7.16لقــد تعــرض  4إعالمييــن لمحاكمــات غيــر عادلــة ،و3
مواقــع إعالميــة للقرصنــة اإللكترونيــة ،وتعــرض  3إعالمييــن

ً
جســيما ،وقــد شــكل اعتقــال
لهــا اإلعالميــون  15انتهــاكا
ً
ً
تعســفيا النصيــب األكبــر مــن
إعالميــا وتوقيفهــم
13
االنتهــاكات الجســيمة علــى اإلعالمييــن مــا نســبته %86.7
مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة.

.4.7.19

وتضمنــت االنتهــاكات الجســيمة اعتــداءات

علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية ،والحــق فــي الحريــة
واألمــان الشــخصي.

.4.7.20

غالبيــة االعتــداءات التــي وثقهــا التقريــر فــي

الســودان صــدرت عــن الموظفيــن العمومييــن المكلفيــن
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ً
انتهــاكا بلغــت نســبتها مــن
بإنفــاذ القانــون بواقــع 232
المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات فــي الســودان  ،%79.2ووقعــت
فــي  44حالــة.

.4.7.21

ووثــق التقريــر  3انتهــاكات صــدرت عــن مجهولــي

الهويــة بالقرصنــة اإللكترونيــة لثالثــة مواقــع إلكترونيــة فــي
 3حــاالت ،وبنســبة  %1.2مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي
الســودان ،وقــد نتــج عــن االســتخدام المتعســف للســلطة فــي
المؤسســات القضائيــة  4انتهــاكات فــي حالتيــن.

.4.7.22

فيمــا لــم يتــم التحقيــق مــع أي مــن مرتكبــي

هــذه االنتهــاكات ،أو تقديــم إنصــاف ألي مــن الضحايــا مــن
الصحفييــن الذيــن تعرضــوا العتــداءات علــى حد علــم الراصدين
فــي «ســند».

.4.7.23

شــكل االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك نصــف

ً
تقريبــا علــى الحقــوق اإلنســانية التــي تعــرض
االعتــداءات
لهــا اإلعالميــون ومؤسســات اإلعــام خــال العــام ،2015
وبنســبة بلغــت  ،%48.5حيــث تكــررت مصــادرة الصحــف بعــد
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طباعتهــا وتعليــق صــدور عــدد منهــا مــا تســبب بخســائر ماديــة.
 .4.7.24وشــكلت االعتــداءات المباشــرة علــى حريــة الــرأي
والتعبيــر واإلعــام نســبة عاليــة بلغــت  %40مــن مجمــوع
االعتــداءات علــى حقــوق اإلعالمييــن فــي الســودان.
 .4.7.25وبلغــت نســبة االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة
واألمــان الشــخصي مــن خــال توقيــف واعتقــال اإلعالمييــن
تعسـ ً
ـفيا .%7.5

.4.7.26

فيمــا حققــت نســبة االعتــداء علــى الحــق فــي

ً
نســبا
الســامة الشــخصية ،والحــق فــي محاكمــة عادلــة،
متدنيــة.
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 .4.8الجمهورية العربية السورية

المنتشــرين فــي مراكــز االحتجــاز .كمــا قامــت جماعــات
َ

المعارضــة المســلحة غيــر الحكوميــة أيضــا بانتهــاكات

الجدول رقم ( :)62انتهاكات حرية اإلعالم في سوريا
عدد
االنتهاكات

عدد الصحفيين
الذين تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

84

57

5

خطيــرة ،شــملت مهاجمــة المدنييــن وتجنيــد األطفــال

عدد الحاالت
فردية

جماعية

39

4
43

والخطــف والتعذيــب.

.4.8.5

وقــال التقريــر أن جماعــة «الدولــة اإلســامية»

المتطرفــة (المعروفــة أيضــا بـــ «داعــش») ،و»جبهــة
النصــرة» التابعــة لتنظيــم «القاعــدة» فــي ســوريا كانتــا
مســؤولتين عــن انتهــاكات منهجيــة واســعة النطــاق ،منهــا
اســتهداف المدنييــن وعمليــات خطــف وإعــدام.

 .4.8.1فقــد  10إعالمييــن فــي ســوريا حياتهــم 7 ،منهــم أثنــاء
قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات المســلحة ،و 3قتلــوا بشــكل
متعمــد ،واختطــف  9إعالمييــن وتــم إخفاؤهــم ،كمــا أصيــب
ً
إعالميــا بجــروح ،بعضهــم كانــت جروحهــم بليغــة ،وجميــع
24
أطــراف النــزاع يتحملــون مســؤوليتها دون اســتثناء ،فــكل طرف
اســتهدف إعالميــي الطــرف اآلخــر.

.4.8.2

ومــع بدايــة العــام 2015؛ أبــدت شــبكة «ســند»

مخاوفهــا مــن اســتمرار عمليــات اختطــاف وقتــل الصحفييــن
التــي تكــررت بشــكل ملحــوظ منــذ بدايــة اشــتعال األحــداث فــي
ســوريا ،لكــن عمليــات الرصــد والتوثيــق التــي أجراهــا فريــق
برنامــج «عيــن» التابــع للشــبكة لــم يرصــد أي عمليــة اختطــاف
حتــى شــهر يونيــو /حزيــران عندمــا اختفــى صحفــي يابانــي،
وبعدهــا بشــهر اختطــف ثالثــة صحفييــن إســبان ،وكانــت هاتان
العمليتــان إنـ ً
ـذارا بعــودة اختطــاف اإلعالمييــن فــي ســوريا مــن
قبــل تنظيــم «داعــش» وتنظيمــات مســلحة أخــرى ،إال أن األمــر
لــم يتكــرر حتــى نهايــة العــام.

.4.8.3

لقــد تعــددت جهــات االنتهــاك التــي اعتــدت علــى

اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي ســوريا ،وباإلضافــة
إلــى اعتــداءات األجهــزة النظاميــة الســورية ،فقــد تعــرض
إعالميــون إلصابــات مــن نيــران لــم يتمكــن الراصــدون مــن
تحديــد مصدرهــا ،ووثقــت اعتــداءات صــدرت عــن «تنظيــم
داعــش» وتنظيمــات مســلحة أخــرى ،وانتهــاكات لــم يتعــرف أحــد
عــن هويــة مرتكبيهــا ،كمــا صــدرت اعتــداءات عــن حــزب االتحــاد
الديمقراطــي الكــردي المتواجــد شــمال ســوريا بحــق إعالمييــن
أكــراد.

.4.8.4

وقــد ذكــرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي

مقدمــة تقريرهــا الســنوي  2015حــول ســوريا أن العنــف داخــل
ســوريا اســتمر بالتصاعــد وســط غيــاب الجهــود الهادفــة إلــى
إنهــاء الحــرب أو الحــد مــن االنتهــاكات .فقــد شــنت الحكومــة
وحلفاؤهــا هجمــات متعمــدة وعشــوائية علــى المدنييــن،
عــاوة علــى الســجن بمعــزل عــن العالــم الخارجــي والتعذيــب

.4.8.6

ويشــير الباحــث إلــى أن اســتهداف اإلعالمييــن

فــي مناطــق النــزاع أمــر غيــر مقبــول فــي قانــون الحــرب،
كمــا يجــب حمايــة اإلعالمييــن الحربييــن عنــد قيامهــم بــأداء
واجبهــم ،والحــرص علــى عــدم تعريضهــم لفقــدان الحيــاة
واإلصابــة ،وينبغــي التعامــل معهــم كمدنييــن ال يجــوز
اســتهدافهم.

.4.8.7

لقــد صنفــت منظمــة «مراســلون بــا حــدود»

ســوريا كأخطــر البلــدان علــى حريــة الصحافــة ،وتُ عــد مــن
بيــن الــدول األكثــر خطــورة فــي العالــم علــى ممتهنــي
الصحافــة ،ممــا يفســر احتــال هــذا البلــد المركــز ( 177مــن
أصــل  )180فــي ترتيــب عــام  2015لحريــة اإلعــام ،الــذي
نشــرته منظمــة مراســلون بــا حــدود.
 .4.8.8وينبغي القول؛ أن الراصدين في شــبكة «ســند»
وجــدوا صعوبــة فــي الحصــول علــى المعلومــات الدقيقــة
التــي يحتاجونهــا للوصــول إلــى توثيــق علمــي لالنتهــاكات
واالعتــداءات علــى الصحفييــن فــي ســوريا ،خاصــة تلــك
التــي قــد تحــدث فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام،
فيمــا تتســرب وتنشــر معلومــات وأنبــاء عــن انتهــاكات حريــة
اإلعــام فــي عــدة مناطــق تخضــع لســيطرة الجماعــات
المســلحة المعارضــة ،فيمــا يعلــن تنظيــم «داعــش» عــن
جرائمــه التــي يرتكبهــا ويوثقهــا فــي أفــام الفيديــو علــى
اليوتيــوب وتنتشــر عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي
ووســائل اإلعــام بشــكل ســريع ،ومنهــا إعدامــات طالــت
إعالمييــن أجانــب بعــد اختطافهــم كرهائــن سياســيين.

.4.8.9

ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
ووثــق التقريــر 84

اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي ســوريا ،وتعــرض
ً
إعالميــا ،و 5مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي
لهــا 57
 43حالــة ،منهــا  39حالــة فرديــة ،و 4حــاالت جماعيــة.
 .4.8.10وحلت سوريا في المرتبة الحادية عشرة بعد
لبنان على مستوى عدد االنتهاكات الكمي مقارنة
بباقي دول العالم العربي المرصودة ،وبلغت نسبة
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%1.2
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التقرير  ،%2ونسبة عدد الحاالت من المجموع العام

84

%100
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.4.8.11

فقــد بســببها  7إعالمييــن حياتهــم أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة،
وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا

ـكال وبنســبة
اإلعالميــون فــي ســوريا حيــث بلــغ عددهــا  22شـ ً
تبلــغ  %46.8مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا الباحــث
ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي والتــي
شــكال.
بلغــت 47
ً

وذلــك للصعوبــة البالغــة فــي تحديــد مصــدر النيــران التــي
أصابتهــم بمقتــل عنــد قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات.
 .4.8.14ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن ســوريا خالفــت
التزاماتهــا الدوليــة بشــأن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره

ً
ً
جســيما غالبيتهــا
انتهــاكا
وســجل التقريــر 59

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية

«مجهولــة المصــدر» أثنــاء تغطيــة االشــتباكات العســكرية بيــن

أو المهينــة ،كمــا خالفــت العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق

أطــراف النــزاع ،كمــا صــدرت عــن تنظيــم «داعــش» وتنظيمــات

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وعلــى العهــد الدولــي

مســلحة ،فيمــا وثــق التقريــر انتهــاكات جســيمة تعــرض لهــا

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

.4.8.12

إعالميــون مــن مجهولــي الهويــة وأخــرى صــدرت عــن حــزب
االتحــاد الديمقراطــي الكــردي فــي شــمال ســوريا ،فيمــا
صــدرت انتهــاكات عــن األجهــزة األمنيــة النظاميــة ،وقــد شــكلت
نســبة االنتهــاكات الجســيمة  %70.2مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة فــي ســوريا.

 .4.8.15وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة
اإلعــام باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ
ً
انتهــاكا وبنســبة %97
القانــون فــي  44حالــة تضمنــت 232
مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي الســودان ،فيمــا ســجل التقرير
انتهاكيــن مــن خــال االســتخدام المتعســف للســلطات فــي

 .4.8.13ومــن المســائل التــي يعتقــد الباحــث بأنهــا بالغــة

المؤسســات القضائيــة .كمــا وثــق التقريــر اعتــداءات صــدرت

األهميــة ،هــو عــدم التعــرف علــى جهــة إطــاق النــار والتــي

عــن مجهولــي الهويــة.
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.4.8.16

وشــكلت اعتــداءات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ

القانــون الجســيمة مــا نســبته  %14مــن مجمــوع االنتهــاكات
الجســيمة التــي تعــرض لهــا الصحفيــون الســوريون وذلــك
مــن خــال االعتقــال واإلخفــاء القســري واالعتــداء الجســدي
واإلصابــة بجــروح والقتــل العمــد.

.4.8.17

وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة

وتمثلــت فــي القرصنــة اإللكترونيــة ،التشــويش علــى
البــث اإلذاعــي والفضائــي ،المحاكمــة غيــر العادلــة ،الرقابــة
المســبقة ،التهديــد بالقتــل ،التوقيــف التعســفي ،اإلعتــداء
علــى أدوات العمــل والتهديــد باإليــذاء.

ا.4.8.18

وتضمنــت االنتهــاكات الجســيمة اعتــداءات علــى

الحــق فــي الحيــاة والحريــة واألمــان الشــخصي والســامة
الشــخصية ،كمــا تضمنــت اعتداءيــن علــى الحــق فــي عــدم
الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة.

.4.8.19

وينبغــي القــول بــأن الســلطات األمنيــة النظاميــة

ـاكا جسـ ً
قــد ارتكبــت باعتقــاد الباحــث  12انتهـ ً
ـيما ،تشــكل نســبتها
 %20.3مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات الجســيمة ،وقــد قامت
بقتــل إعالمــي ســوري عمـ ً
ـدا فــي الالذقيــة نتيجــه نشــره لتقريــر
إخبــاري يتهــم فيــه أحــد أبنــاء المســؤولين فــي الجيــش بالقتــل.
كمــا مارســت األجهــزة األمنيــة والجيــش النظامــي اعتقــال
ً
قســريا ،وأصيــب  3إعالمييــن بجــروح،
اإلعالمييــن وإخفائهــم
واســتهدفت إصابــة إعالمــي ،واعتــدت علــى صحفــي جسـ ً
ـديا.
 .4.8.20فيمــا يعتقــد الباحــث مــن واقــع الحــاالت المرصــودة
أن تنظيمــات مســلحة مختلفــة قامــت بمــا مجموعــه 10
انتهــاكات كلهــا جســيمة ،وشــكلت نســبتها  %17مــن مجمــوع
ً
عمــدا،
االنتهــاكات الجســيمة ،وتمثلــت بقتــل إعالمــي
واختطــاف  6إعالمييــن منهــم ثالثــة إعالمييــن مــن جنســية
إســبانية ،وهــددت إعالمــي بالقتــل ،بينمــا أصابــت صحفييــن
بجــروح.

.4.8.21

وأمــا تنظيــم «داعــش» فقــد ارتكــب  7انتهــاكات

جســيمة مــن مجمــوع انتهاكاتــه الموثقــة فــي ســوريا والبالغــة
ً
عمــدا ،فيمــا اســتهدف قناصتــه
 ،11أخطرهــا قتــل إعالمــي
إصابــة  4إعالمييــن ،وأصيــب إعالميــان بجــروح.

.4.8.22

ومــن المســائل التــي يعتقــد الباحــث بأنهــا بالغــة

األهميــة ،هــو عــدم التعــرف علــى جهــة إطــاق النــار والتــي
فقــد بســببها  7إعالمييــن حياتهــم أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة،
وذلــك للصعوبــة البالغــة فــي تحديــد مصــدر النيــران التــي
أصابتهــم بمقتــل عنــد قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات ،كمــا
ً
إعالميــا غيرهــم بجــروح مــن نيــران لــم تتمكــن أي
أصيــب 16

جهــة مــن تحديــد مصدرهــا ،وقــد تبادلــت أطــراف النــزاع
االتهامــات فيمــا بينهــا عــن مســؤولية مقتــل اإلعالمييــن
أثنــاء قيامهــم بالتغطيــات المســلحة .وقــد شــكلت نســبة
االنتهــاكات الجســيمة «مجهولــة المصــدر» أعلــى معــدالت
ً
ً
وخطــرا مــن جميــع االعتــداءات
كمــا
االنتهــاكات الجســيمة
ـاكا جسـ ً
المنتهكــة فــي ســوريا مــن خــال  23انتهـ ً
ـيما بواقــع
 %39مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة.

.4.8.23

وجــاءت جميــع انتهــاكات حــزب االتحــاد

الديمقراطــي الكــردي جســيمة بواقــع  6انتهــاكات شــكلت
نســبتهم  %10.2مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة
تمثلــت باالعتقــال التعســفي لخمــس إعالمييــن واالعتــداء
الجســدي علــى إعالمــي .بينمــا شــكلت نســبة جســامة
االنتهــاكات التــي لــم يعــرف حتــى إعــداد هــذا التقريــر
هويــة مرتكبيهــا  %3.4فــي انتهاكيــن جســيمين باالعتــداء
الجســدي واإلصابــة بجــروح إلعالمــي.

.4.8.24

غالبيــة االعتــداءات التــي وثقهــا التقريــر فــي

ســوريا لــم يتمكــن الراصــدون فــي حقيقة األمــر من معرفة
مصدرهــا علــى وجــه التحديــد لصعوبــة ذلــك ،وقــد صنفهــا
الباحــث علــى أنهــا انتهــاكات «مجهولــة المصــدر» ،حيــث
تعــرض لهــا إعالميــون أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات
العســكرية بيــن أطــراف النــزاع ،والتــي قــد تعــرض
اإلعالمييــن لشــظايا قنابــل ونيــران قريبــة أثنــاء تواجدهــم
فــي محــور يحتمــل تعرضهــم إلصابــات مــن أي طــرف مــن
أطــراف االشــتباك ،أضــف إلــى ذلــك تعــدد أطــراف النــزاع.
 .4.8.25ويمكــن القــول بــأن  7إعالمييــن فقــدوا حياتهــم
نتيجــة إصابتهــم بشــظايا قنابــل ونيــران «مجهولة المصدر»
ً
ً
أيضــا ،وقــد بلــغ مجمــوع
إعالميــا بجــروح
وأصيــب 16
االعتــداءات «مجهولــة المصــدر»  23اعتــداء وقعــت فــي 18
حالــة ،وشــكلت نســبتهم  %27.4مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة فــي ســوريا.

.4.8.26

وحلــت انتهــاكات األجهــزة األمنيــة النظاميــة

ً
«كمــا»
والجيــش النظامــي الســوري فــي المرتبــة الثانيــة
ً
انتهــاكا وقعــت فــي  8حــاالت ،وشــكلت
وبواقــع 17
نســبتهم  %20.3مــن المجمــوع الكلــي.
 .4.8.27وبلغــت انتهــاكات «تنظيــم داعــش»  11انتهـ ً
ـاكا فــي
 6حــاالت نســبتهم  ،%13ويليــه انتهــاكات «التنظيمــات
المســلحة» بواقــع  10انتهــاكات وقعــت فــي  6حــاالت
ً
أيضــا نســبتهم .%12
 .4.8.28فيمــا قــام أحــد أعضــاء مجلــس النــواب الســوري
بارتــكاب انتهــاكات بلغــت  9فــي حالــة واحــدة تعــرض لهــا
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إعالميــان ،وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة

نســبتهم  %12يصبــح المجمــوع  %68مــن االعتــداءات علــى

فــي ســوريا .%10.7

ً
ً
وخطــرا ،وهــي نســبة تســمح
جســيما
حقــوق اإلعالمييــن

 .4.8.29ووثــق التقريــر  7انتهــاكات صــدرت عــن «مجهولــي

بالقــول بأنــه رغــم قلــة االنتهــاكات التــي وثقتهــا «ســند» إال

الهويــة» فــي  3حــاالت وبلغــت نســبتها  %8.3مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،فيمــا صــدر عــن حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي

أن ســوريا مــن أخطــر البلــدان علــى حيــاة الصحفييــن وأمنهــم
وســامتهم.

 6انتهــاكات فــي  4حــاالت نســبتها  %7مــن المجمــوع الكلــي.

.4.8.33

ـاكا واحـ ً
ـرا؛ ســجل التقريــر انتهـ ً
 .4.8.30وأخيـ ً
ـدا بالمحاكمــة غيــر

فــي ســوريا مخالفــات عديــدة فــي الحــق بحريــة الــرأي

العادلــة إلعالمــي مــن خــال محكمــة نظاميــة.

.4.8.31

فيمــا لــم يتــم التحقيــق مــع أي مــن مرتكبــي

هــذه االنتهــاكات ،أو تقديــم إنصــاف ألي مــن الضحايــا مــن
الصحفييــن الذيــن تعرضــوا العتــداءات علــى حد علــم الراصدين
فــي «ســند».

لقــد تضمنــت االعتــداءات علــى الصحفييــن

والتعبيــر واإلعــام والتــي شــكلت نســبتها  %12مــن
مجمــوع االعتــداء علــى حقــوق الصحفييــن اإلنســانية ،و%7
باعتــداءات علــى الحــق فــي التملــك واالعتــداء علــى الحــق
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي ،واعتداءيــن علــى الحــق
فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة واعتــداء

 .4.8.32شــكل االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية

فــي الحــق بمحاكمــة عادلــة ،وجميعهــا اعتــداءات مارســتها

والــذي تكــرر  47مــرة مــا نســبته  %56مــن مجمــوع االعتــداء علــى

كافــة أطــراف النــزاع ،وقــد خالفــت الدولــة الســورية تعهداتهــا

الحقــوق اإلنســانية التــي تعــرض لهــا اإلعالميــون فــي ســوريا،

الدوليــة بمخالفتهــا باالعتــداء والمــس بتلــك الحقــوق.

مــا يعنــي خطــورة مــا يواجهــه اإلعالميــون مــن اعتــداءات
جســيمة ،وبإضافــة مقتــل  10إعالمييــن والتــي تشــكل
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 .4.9المملكة العربية السعودية

 .4.9.6ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق

الجدول رقم ( :)63انتهاكات حرية اإلعالم في السعودية
عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

30

13

9

المجموع

.4.9.1

عدد الحاالت
فردية

جماعية

15

1
16

الحــظ الباحــث مــن واقــع االنتهــاكات التــي وثقهــا

فريــق برنامــج «عيــن» التابــع لشــبكة «ســند» أن الســعودية
عمــدت خــال العــام  2015إلــى انتهــاج أســلوب المنــع مــن
ً
توســعا فــي
النشــر وحجــب المواقــع اإللكترونيــة .كمــا الحــظ
ً
انتهــاكا
االنتهــاكات عــن العــام  2014عندمــا وثــق التقريــر 13
فقــط.

.4.9.2

جــاءت علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام
والتــي تكــررت  15مــرة وبنســبة  %50مــن مجمــوع
االنتهــاكات الموثقــة فــي الســعودية .وتتحمــل الســلطات
مســؤوليتها المباشــرة عــن حجــب مــا قامــت بــه مــن مواقــع
ومنــع النشــر .فيمــا وقعــت اعتــداءات علــى الحــق فــي
الســامة الشــخصية بشــكل مالحــظ حيــث حــل فــي المرتبــة
الثانيــة بنســبة  ،%30كمــا وقــع االعتــداء علــى الحــق فــي
الحريــة واألمــان الشــخصي ،والحــق فــي التملــك ،والحــق
فــي التنقــل والســفر ،والحــق فــي الخصوصيــة.
 .4.9.7وقــد عبــرت منظمــات دوليــة عــن مواقفهــا بانتقــاد
الســلطات فــي الســعودية تجــاه ممارســاتها التعســفية
بشــأن حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر.
 .4.9.8وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة

كمــا هــددت هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن

المنكــر فــي الســعودية فــي منتصــف مــارس /آذار بالمالحقــة
لــكل وســيلة إعالميــة تتجــاوز فــي نقدهــا وهجومهــا علــى
الهيئــة .ونقلــت وســائل إعــام ســعودية عــن المتحــدث
الرســمي للهيئــة «تركــي الشــليل» قولــه «إن الهيئــة تتمســك
بحقهــا فــي مقاضــاة كل وســيلة إعالميــة تتجــاوز فــي نقدهــا
معاييــر النقــد الهــادف والبنــاء» حســب تعبيــره .وجــاء التهديــد
بعــد أن انتشــرت فــي المجتمــع الســعودي وفــي مواقــع
التواصــل االجتماعــي مفــردة «داعشــي» ،نســبة إلــى تنظيــم
الدولــة اإلســامية المســماة اختصـ ً
ـارا «داعــش» ،ويطلــق هــذا
ً
ً
ً
ممارســا
ومتعصبــا
متشــددا
المصطلــح ضــد كل مــن يرونــه
لإلنــكار ضــد اآلخريــن ،بمــا فــي ذلــك رجــال الهيئــة.

.4.9.3

اإلنســانية لإلعالمييــن ،وجــد الباحــث أن نصــف االعتــداءات

ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
لقــد وثــق التقريــر 30

اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي الســعودية ،وتعــرض
ً
إعالميــا ،و 9مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي 16
لهــا 13

اإلعــام فــي الســعودية باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  9حــاالت تضمنــت 14
ً
انتهــاكا وبنســبة  %46.7مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي
الســعودية ،فيمــا ســجل التقريــر  4انتهــاكات وقعــت فــي
حالــة واحــدة مــن خــال االســتخدام المتعســف للســلطات
فــي المؤسســات القضائيــة مــا شــكلت نســبتها %13.3
مــن االنتهــاكات.

.4.9.9

وقــد ســجل التقريــر تهديــدات باإليــذاء بلغــت 7

تهديــدات ،وحجــب  5مواقــع إعالميــة إلكترونيــة ،وتكــرر منــع
النشــر والتوزيــع  4مــرات ،وتعرضــت  3مواقــع إعالميــة
للقرصنــة اإللكترونيــة ،وتكــررت الخســائر بالممتلــكات
مرتيــن ،وتعــرض إعالميــان للتحقيــق األمنــي.

.4.9.10

وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة

وتمثلــت فــي اإلعتقــال التعســفي ،االعتــداء الجســدي،
المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي ،اإلعتــداء علــى

حالــة ،منهــا  15حالــة فرديــة ،وحالــة واحــدة جماعيــة.

حرمــة األماكــن الخاصــة ،الحبــس ،اإلصابــة بجــروح والمنــع

 .4.9.4وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا

مــن التنقــل والســفر.

شــكال
اإلعالميــون فــي الســعودية حيــث بلــغ عددهــا 13
ً

.4.9.11

وبنســبة تبلــغ  %27.7مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا
الباحــث ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي
شــكال.
والتــي بلغــت 47
ً

.4.9.5

وســجل التقريــر  4انتهــاكات جســيمة صــدرت عــن

األجهــزة األمنيــة وســلطات قضائيــة بالتعســف باســتخدام
الســلطة ،وأيضـ ًـا عــن مواطنيــن وتتحمــل الدولــة مســؤوليتها
وشــكلت نســبتها  %13.3مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة
فــي الســعودية.

قدمــت المملكــة العربيــة الســعودية التقريــر

الــدوري الثانــي إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي
كانــون الثاني/ينايــر  ،2015بعــد تأخيــر دام أكثــر مــن أربــع
ســنوات ،وســتقوم اللجنــة بمراجعتــه فــي دورتهــا الســابعة
والخمســين.
 .4.9.12وصادقــت الســعودية علــى اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينة في  23ســبتمبر .1997
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 .4.9.13وفــي منتصــف ديســمبر 2015؛ أعــرب خبيــر األمــم

لــآراء الشــعبية أو لمعتقــدات رســمية».

المتحــدة لحقــوق اإلنســان «ديفيــد كاي» عــن قلقــه البالــغ إزاء

 .4.9.16كمــا حــث المقــرر الخــاص حكومــة المملكــة العربيــة

القمــع المتزايــد لحريــة التعبيــر فــي المملكة العربية الســعودية.
وأشــار إلــى سلســلة مــن العقوبــات المشــددة التــي فرضــت
ضــد أشــخاص بســبب آرائهــم والتعبيــر عنهــا ،بمــا فــي ذلــك
المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان والمدونــون.

.4.9.14

وقــال المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي

بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر« ،فيمــا يكافــح العالــم
للتصــدي ألشــكال مروعــة مــن العنــف ،يتعيــن علــى الســلطات
الوطنيــة فــي كل مــكان تجنــب اســتهداف حريــة التعبيــر ،ال
ســيما ضــد أولئــك الذيــن يدافعــون عــن التســامح واالحتــرام
وحقــوق اإلنســان».

.4.9.15

وأضــاف أن «القانــون الدولــي يحمــي حــق كل

إنســان فــي التمســك بآرائــه دون مضايقــة ،وفــى التمــاس
وتلقــي ونقــل المعلومــات واألفــكار المختلفــة ،بأيــة وســيلة
ودونمــا اعتبــار للحــدود .ومــع ذلــك ،فإنــه ال يســمح للحكومــات
بتقييــد حريــة التعبيــر لمجــرد أن الشــخص يعبــر عــن رأي معــارض
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الســعودية علــى اســتعراض قوانينهــا وممارســاتها لتمكيــن
حريــة التعبيــر للجميــع ،بمــا فــي ذلــك الفنانــون والمدافعــون
عــن حقــوق اإلنســان ،مشــيرا إلــى اســتعداده الدائــم لزيــارة
البــاد مــن أجــل مواصلــة مناقشــة هــذه المخــاوف.
 .4.9.17وتقبــع الســعودية فــي المرتبــة  – 164مــن أصــل
 180بلـ ً
ـدا – علــى جــدول تصنيــف حريــة الصحافــة لعــام 2015
والــذي تصــدره مراســلون بــا حــدود.

.4.9.18

وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض

لهــا اإلعالميــون  4انتهــاكات ،وتمثلــت بالحبــس واالعتقــال
التعســفي إلعالمييــن ،فيمــا أصيــب إعالمــي بجــروح ،وقــام
أحــد المواطنيــن باالعتــداء علــى إعالمــي دون مســاءلته.
 .4.9.19وتضمنــت االنتهــاكات الجســيمة اعتــداءات علــى
الحــق فــي الســامة الشــخصية ،والحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي.
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.4.9.20

ً
انتهــاكا صــدر عــن الموظفيــن
وثــق التقريــر 14

المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  9حــاالت ،وبنســبة %46.7
مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي الســعودية ،فيمــا نتــج عــن
االســتخدام المتعســف للســلطة فــي المؤسســات القضائيــة
 4انتهــاكات فــي حالــة واحــدة نســبتهم .%13.3
 .4.9.21لقــد تعــرض إعالميــون النتهــاكات مــن جهــات غيــر
مخولــة بإنفــاذ القانــون بلــغ عددهــا  7انتهــاكات ووقعــت فــي
حالتيــن ،وبلغــت نســبتها  ،%23.3وقــام قراصنــة «داعــش»
باختــراق موقعيــن إعالمييــن فــي حالــة واحــدة ،بينمــا قــام
«مجهولــو الهويــة» بانتهاكيــن فــي حالتيــن منفصلتيــن،
وتعــرض إعالمــي لإلصابــة بجــروح أثنــاء تغطيتــه للمعــارك مــع
«جماعــة الحوثــي» عنــد الحــدود الســعودية اليمنيــة.

.4.9.22

ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق

اإلنســانية لإلعالمييــن ،وجــد الباحــث أن نصــف االعتــداءات
جــاءت علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام والتــي
تكــررت  15مــرة وبنســبة  %50مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة
فــي الســعودية .وتتحمــل الســلطات مســؤوليتها المباشــرة
عــن حجــب مــا قامــت بــه مــن مواقــع ومنــع النشــر.

.4.9.23

لكــن المالحــظ أن االعتــداءات علــى الحــق فــي

ً
مكــررا 9
الســامة الشــخصية قــد حــل فــي المرتبــة الثانيــة
مــرات وبنســبة  ،%30ويعتقــد الباحــث أن الدولــة يقــع علــى
عاتقهــا تحمــل مســؤولية هــذه االعتــداءات والتحقيــق فيهــا
وحمايــة مواطنيهــا والمقيميــن علــى أراضيهــا مــن الصحفييــن
الذيــن تعرضــوا لهــا.

.4.9.24

وقــد وثــق التقريــر اعتداءيــن علــى كل مــن الحــق

فــي الحريــة واألمــان الشــخصي والحــق فــي التملــك وتتحمــل
ً
ً
ً
واحــدا
اعتــداءا
أيضــا .فيمــا وثــق التقريــر
الدولــة مســؤوليتها
علــى كل مــن الحــق فــي التنقــل والســفر واإلقامــة والحــق
فــي الخصوصيــة.
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 .4.10الفصل التاسع :جمهورية الصومال

ً
انتهــاكا وقــع علــى حريــة
 .4.10.6وقــد وثــق التقريــر 31
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام في الصومــال ،وتعرض

الجدول رقم ( :)64انتهاكات حرية اإلعالم في الصومال
عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

31

19

7

المجموع

.4.10.1

عدد الحاالت
فردية

جماعية

14

0
14

ً
إعالميــا ،و 7مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي
لهــا 19
 14حالــة جميعهــا فرديــة.
 .4.10.7وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض
لهــا اإلعالميــون فــي الصومــال حيــث بلــغ عددهــا 11
شــكال وبنســبة تبلــغ  %23.4مــن أشــكال االنتهــاكات
ً
التــي صنفهــا الباحــث ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول
شــكال.
العالــم العربــي والتــي بلغــت 47
ً

فقــدت الصحفيــة فــي اإلذاعــة والتلفزيــون

الحكومييــن «هنــد حــاج محمــد» مصرعهــا متأثــرة بجراجهــا
جــراء انفجــار ســيارتها قــرب منطقــة «كيلــو  »4فــي العاصمــة
مقديشــو ،وذلــك فــي عمليــة اغتيــال منظمــة لــم تعــرف
حتــى لحظــة إعــداد التقريــر الجهــة التــي نفذتهــا .حيــث تعــددت
جهــات االنتهــاك التــي شــملت إضافــة إلــى األجهــزة األمنيــة
والســلطات القضائيــة تنظيمــات مســلحة ومجهولــي الهويــة.

 .4.10.8ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،وجــد الباحــث أن الصحفييــن فــي
الصومــال تعرضــوا العتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة
واألمــان الشــخصي بنســبة  %32.3مــن مجمــوع االنتهاكات
الموثقــة ،ويليهــا االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي
والتعبيــر بنســبة  ،%22.6ثــم االعتــداءات علــى الحــق فــي
التملــك ،والحــق فــي معاملــة عاديــة ،والحــق في الســامة

 .4.10.2وتعــرض إعالمــي لمحاولــة اغتيــال بــاءت بالفشــل،

الشــخصية والحــق فــي الحيــاة.

فيمــا اختطــف إعالميــان ،وتعــرض  8إعالمييــن لالعتقــال

 .4.10.9وقد سجل التقرير اعتقال وتوقيف  8إعالميين،

والتوقيــف التعســفي ،كمــا أصيــب  3إعالمييــن.

.4.10.3

وتكــرر منــع البــث اإلذاعــي والفضائــي  6مــرات ،وتكــررت

ويعــد الصومــال مــن أخطــر الــدول فــي إفريقيــا

المحاكمــات غيــر العادلــة  4مــرات ،وأصيــب  3إعالمييــن

والعالــم العربــي بالنســبة للصحفييــن ،وذلــك ألن غالبيــة

بجــروح ،وتكــررت الخســائر بالممتلــكات  3مــرات ،واالعتــداء

حــوادث قتــل الصحفييــن ال يتــم التحقيــق فيهــا ،وال تتــم

علــى مقــار العمــل مرتيــن ،واألخطــر اختطــاف صحفييــن.

معاقبــة مرتكبيهــا .كمــا تســتمر الحكومــة فــي ارتــكاب

 .4.10.10وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة

االعتــداءات علــى الصحفييــن باعتقالهــم وتوقيفهــم تعسـ ً
ـفيا
بســبب تأديتهــم لمهــام عملهــم فــي نقــل األحــداث ،وإثــارة
قضايــا تخــص الدولــة.
ـدا خطيـ ً
 .4.10.4ومــا يجعــل الصومــال بلـ ً
ـرا علــى اإلعالمييــن
باعتقــاد الباحــث؛ فــإن نصــف االنتهــاكات الكميــة التــي
وثقهــا التقريــر فــي تلــك البــاد جســيمة وخطيــرة ،حيــث وثــق
ـاكا جسـ ً
التقريــر  15انتهـ ً
ـيما تبلــغ نســبتهم  %48.4مــن مجمــوع
االنتهــاكات الموثقــة فــي الصومــال .جــزء كبيــر منهــا تتحمــل
مســؤوليتها الدولــة.

.4.10.5

وخــال العــام 2015؛ اســتمر النــزاع بيــن قــوات

حكومــة الصومــال االتحاديــة وقــوات حفــظ الســام التابعــة
«لبعثــة االتحــاد األفريقــي فــي الصومــال» (أميســوم)
والجماعــة المســلحة المعروفــة باســم حركــة «الشــباب»
فــي وســط وجنــوب الصومــال .كمــا قامــت قــوات حكومــة
الصومــال االتحاديــة وقــوات بعثــة االتحــاد األفريقــي فــي
الصومــال بتوســيع المناطــق الخاضعــة لســيطرتها بإخــراج
مقاتلــي «حركــة الشــباب» مــن المــدن الرئيســية فــي مناطــق
الجنــوب الغربــي وجوباالنــد.
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ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ):(20

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ
2015

ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ

ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

7

%22.6

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺚ
ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ

6

2

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

%19.3

1

%13

ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ

%9.7

2

.4.10.11

ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ

%9.7

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ

%6.5

%3.2

1

ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

3

%3.2

1

ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ
3

%3.2

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

4

%6.5

%3.2

1

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
31

%100

وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض

 .4.10.15ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق

لهــا اإلعالميــون  15انتهــاكا ،أخطرهــا مقتــل صحفيــة ومحاولــة

اإلنســانية لإلعالمييــن ،وجــد الباحــث أن االعتــداء علــى

اغتيــال صحفــي آخــر ،واختطــاف صحفييــن ،فيمــا اعتقلــت

الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي قــد حــل بالمرتبــة

الســلطات الصوماليــة ثمانيــة إعالمييــن ،وأصيــب  3إعالمييــن

األولــى نتيجــة تكــرر اعتقــال الصحفييــن التعســفي مــن قبــل

بجــروح.

الســلطات الصوماليــة ،وتكــرر  10مــرات بنســبة  %32.3مــن

.4.10.12

وتضمنــت االنتهــاكات الجســيمة اعتــداءات علــى

مجمــوع االعتــداء علــى الحقــوق اإلنســانية لإلعالمييــن.

الحــق فــي الحيــاة والســامة الشــخصية ،والحــق فــي الحريــة

 .4.10.16وبلغــت نســبة االعتــداء علــى حريــة الــرأي والتعبير

واألمــان الشــخصي.

واإلعــام  ،%22.6فيمــا بلغــت االعتــداءات علــى الحــق فــي

ً
انتهــاكا صــدرت عــن الموظفيــن
 .4.10.13وثــق التقريــر 14

التملــك  ،%16والحــق فــي محاكمــة عادلــة  ،%13ثــم الحــق

المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  8حــاالت ،وبنســبة  %45.2مــن
االنتهــاكات الموثقــة فــي الصومــال ،فيمــا نتــج عن االســتخدام

فــي الســامة الشــخصية  ،%9.7وأخيـ ً
ـرا االعتــداء علــى الحــق
فــي الحيــاة .%6.5

المتعســف للســلطة فــي المؤسســات القضائيــة  4انتهــاكات
فــي حالــة واحــدة نســبتهم .%12.2
 .4.10.14لقــد تعــرض إعالميــون النتهــاكات مــن مجهولــي
الهويــة بلــغ عددهــا  7انتهــاكات ووقعــت فــي  3حــاالت،
وبلغــت نســبتها  ،%22.6وقامــت تنظيمــات مســلحة يعتقــد
بأنهــا «حركــة الشــباب اإلســامية» بارتــكاب  6انتهــاكات فــي
حالتيــن نســبتهم  %19.4مــن مجمــوع االنتهــاكات.
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 .4.11الفصل العاشر :جمهورية العراق

المزيــد مــن الصحفييــن.

الجدول رقم ( :)65انتهاكات حرية اإلعالم في العراق

 .4.11.6كمــا وجــد الباحــث أن الحكومــة العراقيــة وأجهزتهــا

عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي
تعرضت
العتداءات

455

167

14

المجموع

.4.11.1

عدد الحاالت

فردية

جماعية

85

28
113

ً
إعالميــا حياتهــم فــي العــراق 29 ،منهــم
فقــد 32

بالقتــل العمــد علــى يــد «تنظيــم داعــش» باســتثناء صحفــي
واحــد اغتيــل مــن أحــد المتنفذيــن ،و 3فقــدوا حياتهــم أثنــاء
قيامهــم بالتغطيــات الميدانيــة فــي مواقــع اشــتباكات مســلحة
مــع «تنظيــم داعــش».

.4.11.2

واختطــف «تنظيــم داعــش» الــذي ســجل أخطــر

ً
ً
الحقــا.
إعالميــا وقــام بإعدامهــم
االنتهــاكات فــي العــراق 16
 .4.11.3وحتــى فبرايــر  2015بقــي ثمانيــة كتــاب وصحفييــن
ومصوريــن فــي محافظــة نينــوى محتجزيــن لــدى تنظيــم
«داعــش» ،القســم األكبــر منهــم اختطــف فــي العاشــر مــن
حزيــران  ،2014منهــم الكاتــب والصحفــي فاضــل الحديــدي،
اإلعالمــي مهنــد العكيــدي ،المصــور الصحفــي علــي
النوفلــي ،مقدمــة البرامــج فــي قنــاة الموصليــة الفضائيــة
ميســلون الجــوادي والكاتــب الصحفــي جمــال المصــري ،بينمــا
قــام التنظيــم فــي نهايــة ديســمبر مــن العــام  2014باختطــاف
ثالثــة آخريــن هــم مراســل وكالــة عيــن االخباريــة محمــد إبراهيــم
وشــقيقه مصعــب إبراهيــم الــذي يعمــل بصفــة مصــور
فوتوغرافــي فــي ذات الوكالــة ومراســل قنــاة الموصليــة
الفضائيــة عبدالعزيــز محمــود ،واســتمر التنظيــم بعمليــات
تفتيــش وبحــث عــن صحفييــن وإعالمييــن داخــل الموصــل.
 .4.11.4وبالرغــم مــن الجهــود الحثيثــة والدعــوات المســتمرة
بتوفيــر الحمايــة للصحفييــن واإلعالمييــن فــي العــراق ،وخاصــة
الذيــن قــام تنظيــم «داعــش» منــذ مــا يقــرب العــام والنصــف
علــى تهديدهــم بالقتــل بســبب انتماءاتهــم فــي عملهــم

األمنيــة لــم توفــر للصحفييــن الحمايــة الكافيــة للحيلولــة
دون االعتــداء عليهــم باالختطــاف والقتــل.

.4.11.7

ويعتقــد الباحــث أن الصحفــي العراقــي خــال

العــام  2015مــارس عملــه اإلعالمــي بيــن فكــي كماشــة
االعتــداءات التــي تقــع عليــه مــن تنظميــات وجماعــات
مســلحة ومــن بينهــا «داعــش» ،وبيــن األجهــزة األمنيــة
ً
طبعــا مــع الفــارق فــي جســامة
ومســؤولين ومتنفذيــن،
االعتــداءات بيــن مختلــف الجهــات المنتهكــة.
 .4.11.8ونبهــت شــبكة «ســند» بــأن حمايــة الصحفييــن
مــن التهديــدات التــي تردهــم مــن أي جهــة كانــت هــي
مســؤولية الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة بالدرجــة األولــى ،وأن
مــا يقــع علــى الصحفييــن مــن انتهــاكات واعتــداءات وقعــت
تنفيـ ً
ـذا لتهديــدات ســابقة مــن أي جهــة كانــت ،يتحمــل الجــزء
األعظــم مــن مســؤوليتها الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة ،خاصــة
إذا كانــت الدولــة علــى اســتطاعة وقــدرة لتوفيــر هــذا النــوع
مــن الحمايــة.

.4.11.9

ويشــير الباحــث بــأن الحمايــة مرتبطــة بشــكل

مباشــر بالتهديــدات ،وأن دراســة شــكل وأســاليب وأنــواع
التهديــدات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون العراقيــون ال
بــد أن تتــم دراســتها وتتبعهــا بهــدف توفيــر أفضــل ســبل
الحمايــة والوقايــة مــن التنفيــذ.

.4.11.10

مــن ناحيــة أخــرى؛ وثــق التقريــر اعتــداءات

ممنهجــة تعــرض لهــا الصحفيــون العراقيــون وقــام بهــا
أشــخاص لــم تعــرف هويتهــم إلــى جانــب األجهــزة األمنيــة،
أثنــاء تغطيــة الصحفييــن للتظاهــرات والمســيرات الشــعبية
الحاشــدة التــي خرجــت فــي بغــداد ومحافظــات جنوبــي
العــراق اســتجابة لدعــوات التيــار المدنــي لالحتجــاج علــى
الفســاد وتــردي الخدمــات وعــدم توفــر الوظائــف.
 .4.11.11والحــظ الباحــث أن االعتداء اللفظي والجســدي
وحجــز الحريــة ،غالبيتهــا وقعــت علــى يــد متنفذيــن
ومســؤولين وعناصــر مــن األجهــزة األمنيــة العراقيــة.

لمؤسســات إعالميــة مناهضــة للتنظيــم ،إال أنــه ال يــكاد يخلــو

.4.11.12

شــهر مــن حــوادث اختطــاف الصحفييــن العراقييــن واإلقــدام

العراقيــة األخــرى اعتــداءات منظمــة تجــاه الصحفييــن علــى

ً
رميــا بالرصــاص بعــد تعريضهــم لمحاكمــات
علــى إعدامهــم
ميدانيــة ،وأمــام أعيــن ومــرأى المواطنيــن بعــد تحشــيدهم

وقــد شــهدت العاصمــة بغــداد والمــدن

مــدى عــدة شــهور أثنــاء تغطيــة االحتجاجــات الشــعبية ،دون
أن تتخــذ الحكومــة العراقيــة أي إجــراءات احترازيــة لحمايــة

لمشــاهدة عمليــات القتــل التــي يقــوم التنظيــم بهــا.

المراســلين الميدانيــن والفــرق اإلعالميــة ،فيمــا قــادت

 .4.11.5والحــظ الباحــث أن اإلعدامــات التــي نفذها «داعش»

بعــض الجهــات الحزبيــة حمــات تحريضيــة ضــد وســائل

تمــت بشــكل منظــم ،مــع اســتمرار التوعــد بقتــل واختطــاف
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 .4.11.13وارتفعــت معــدالت االنتهــاكات فــي العــراق خــال
أكتوبــر 2015؛ ووجــدت الشــبكة أن قمــع الســلطات األمنيــة
فــي إقليــم كردســتان للصحفييــن والمؤسســات الصحفيــة
التــي ســاهمت بتغطيــة االحتجاجــات التــي تنتقــد ســلطات
الحكومــة فــي اإلقليــم كان وراء ارتفــاع معــدالت االنتهــاكات،
حيــث شــهدت معظــم مناطــق إقليــم كردســتان تظاهــرات
حاشــدة منــددة بالفســاد واحتــكار الســلطة ومطالبــة باإلصــاح.
 .4.11.14وكانــت شــبكة «ســند» قــد حــذرت فــي تقاريرهــا
الدوريــة مــن انتهــاج أســاليب التهديــدات باإليــذاء والقتــل،
والقيــام بعمليــات االغتيــاالت التــي قــد تطــال اإلعالمييــن
ً
وأحيانــا
نتيجــة التجاذبــات السياســية الداخليــة فــي العــراق،
ممارســة التحريــض بأشــكاله المختلفــة ،وقــد بنــت الشــبكة
تحذيرهــا هــذا مــن خــال مــا تعــرض لــه المحــرر الصحفــي فــي
المكتــب اإلعالمــي لــوزارة التجــارة «ناظــم نعيــم القيســي»،
والــذي فقــد حياتــه فــي عمليــة اغتيــال اســتهدفته بتفجيــر عبــوة
ناســفة.

.4.11.15

كمــا حــذرت الشــبكة مــن أســلوب معاقبــة

المشــتكين والمبلغيــن؛ فعندمــا تابــع الراصــدون حالــة
ً
ً
ولفظيــا أثنــاء
جســديا
االعتــداء علــى عــدد مــن الصحفييــن
قيامهــم بتغطيــة تظاهــرة احتجاجيــة لعمــال غاضبيــن عنــد
مبنــى مجلــس محافظــة واســط جنــوب بغــداد ،والتــي
وثقتهــا شــبكة «ســند» فــي تقريرهــا لشــهر يونيــو /حزيــران
 ،2015فــإن ثالثــة صحفييــن مــن الذيــن تعرضــوا لالعتــداء
واجهــوا اتهامــات باإلرهــاب والتحريــض علــى العنــف ،بعدمــا
رفعــوا دعــوى قضائيــة ضــد ضبــاط فــي وزارة الداخليــة
اعتــدوا عليهــم فــي  ،2015/6/17أثنــاء تغطيتهــم لتظاهــرة
أمــام مجلــس المحافظــة.
 .4.11.16وقــد وثــق التقريــر  455انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى حريــة
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي العــراق ،وتعــرض لهــا
ً
إعالميــا ،و 14مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت فــي 113
167
حالــة ،منهــا  85حالــة فرديــة ،و 28حالــة جماعيــة.
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.4.11.17

وحــل العــراق بالمرتبــة الثالثــة بعــد مصــر علــى

مســتوى عــدد االنتهــاكات الكمــي التــي وثقهــا التقريــر بشــكل
عــام ،وبنســبة  %10.6مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات.

.4.11.18

كمــا أن العــراق مــن أكثــر الــدول التــي تضمنــت

أشــكال االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا اإلعالميــون حيــث
شــكال وبنســبة تبلــغ  %72.3مــن أشــكال
بلــغ عددهــا 34
ً
االنتهــاكات التــي صنفهــا الباحــث ويتعــرض لهــا اإلعالميــون
شــكال.
فــي دول العالــم العربــي والتــي بلغــت 47
ً
 .4.11.19ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،وجــد الباحــث أن  %35.6مــن االعتداءات
وقعــت باالعتــداء علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية مــا
يــدل علــى خطــورة العمــل اإلعالمــي فــي العــراق ،حيــث
وقعــت االعتــداءات علــى هــذا الحــق فــي  162انتهـ ً
ـاكا ،ويليــه
االعتــداءات علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر بنســبة
 ،%25.7ثــم االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك  ،%13.2ثــم
االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي .%11.4
 .4.11.20ويــرى الباحــث أن مجــرد أن يحتــل االعتــداء علــى الحــق
فــي الحيــاة المرتبــة الخامســة مــن بيــن  10حقــوق إنســانية
معتــدى عليهــا ألمــر الفــت ومؤشــر علــى أخطــر مــا قــد يتعــرض
لــه الصحفيــون بالقتــل العمــد وأثنــاء التغطيــة ومحــاوالت
االغتيــال فــي ظــروف صعبــة ،وقــد بلغــت نســبة االعتــداء
علــى هــذا الحــق  %7.3مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي العــراق.
 .4.11.21كمــا وثــق التقريــر اعتــداءات علــى الحــق فــي معاملــة
غيــر تمييزيــة ،والحــق فــي اإلقامــة والســفر ،والحــق فــي
الخصوصيــة ،والحــق فــي عــدم الخضــوع لمعاملــة قاســية وال
إنســانية ومهينــة ،كذلــك االعتــداء علــى الحــق فــي محاكمــة
عادلــة.
 .4.11.22وتتعــدد جهــات االنتهــاك فــي العــراق بشــكل كبيــر،
وقــد تعــرض اإلعالميــون العراقيــون العتــداءات مــن األجهــزة
األمنيــة ومؤسســات الدولــة ،كمــا تعرضــوا العتــداءات مــن
«تنظيــم داعــش» وتنظيمــات مســلحة أخــرى ،وأصيــب وقتــل
صحفيــون مــن نيــران «مجهولــة المصــدر» ،كمــا تعرضــوا
العتــداءات مــن «مجهولــي الهويــة» ،وأيضـ ًـا مــن مســؤولين
ومتنفذيــن ،ومؤسســات مدنيــة ،إضافــة إلــى تعرضهــم
لالســتخدام المتعســف فــي إجــراءات المحاكــم.
 .4.11.23وقــد ســجل التقريــر تكــرار منــع اإلعالمييــن العراقييــن
مــن التغطيــة  84مــرة ،وتعــرض  59صحفيـ ًـا لالعتــداء الجســدي،
ً
صحفيــا بجــروح ،وتعــرض  32آخريــن لتهديــدات
وأصيــب 35
ً
ً
ً
إعالميــا
إعالميــا ،وتعــرض 28
عمــدا 29
باإليــذاء ،وقتــل
ً
إعالميــا ،كمــا
العتــداءات لفظيــة ،وحجــزت أدوات عمــل 22
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ً
إعالميــا ،واختطــف «تنظيــم داعــش» 16
حجــزت حريــة 20
إعالميـ ًـا ،وحجــب المعلومــات  15مــرة ،وتضــررت ممتلــكات
ً
ً
إعالميا بشــكل
إعالميا ومؤسســة إعالمية ،واعتقل 13
14
تعســفي ،وتعــرض  12للمضايقــة ،ومثلهــم للتحريــض،
وتعــرض إعالميــون ومؤسســات إعالميــة العتــداءات علــى
أدوات العمــل  10مــرات ،وتكــررت مصــادرة أدوات العمــل
 7مــرات ،فيمــا تكــرر االعتــداء علــى مقــار العمــل  5مــرات،
وتعــرض  5إعالمييــن لتهديــدات بالقتــل ،فيمــا تعــرض
 4إعالمييــن العتــداءات علــى حرمــة منازلهــم ،ومنعــت 3
مؤسســات إعالميــة مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي،
وقتــل  3إعالمييــن أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات
المســلحة ،وتعــرض  3إعالمييــن لمعاملــة مهينــة،
واســتهدف  3باإلصابــة ،فيمــا أوقــف إعالميــان تعسـ ً
ـفيا،
وتعــرض إعالميــان العتــداءات علــى ممتلكاتهمــا الخاصــة.
 .4.11.24وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة
وتمثلــت فــي المنــع مــن التنقــل والســفر ،التحقيــق
األمنــي ،الحبــس ،حــذف محتويــات الكاميــرا ،التعذيــب،
إيــذاء ذوي القربــى ،محاولــة االغتيــال والمحاكمــة غيــر
العادلــة.
 .4.11.25وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض
لهــا اإلعالميــون  171انتهــاكا ،أخطرهــا مقتــل  32إعالميـ ًـا،
ً
إعالميــا ،فيمــا
ومحاولــة اغتيــال إعالمــي ،واختطــاف 16
تــم االعتــداء علــى  59إعالميـ ًـا ،وأصيــب  35إعالميـ ًـا بجــروح،
واعتقلــت الســلطات المكلفــة بإنفــاذ القانــون  16إعالميـ ًـا،
فيمــا تعــرض  5إعالمييــن لتهديــدات بالقتــل ،و 3إعالمييــن
لمعاملــة مهينــة ،واســتهدف  3إعالمييــن باإلصابــة،
وتعــرض إعالمــي للتعذيــب.

.4.11.26

يعتقــد الباحــث أن اإلعالمييــن فــي العــراق

قــد تعرضــوا خــال العــام  2015النتهــاكات مــن  7جهــات
مختلفــة ،إال أن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون
ســجلوا أعلــى معــدالت االنتهــاكات فــي  212نســبتهم
 ،%46.6ووقعــت فــي  35حالــة ويليهــم االنتهــاكات التــي
صــدرت مــن غيــر الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون
ومنهــم مســؤولون ومتنفــذون ومؤسســات مدنيــة فــي
 107انتهــاكات وقعــت فــي  19حالــة وبنســبة .%23.5
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 .4.11.27وبالدرجــة الثالثــة حلــت انتهــاكات «تنظيــم داعــش»
فــي  67انتهـ ً
ـاكا غالبيتهــا جســيمة ووقعــت فــي  30حالــة ،فيمــا
ســجلت انتهــاكات تحــت بنــد «مجهولــي الهويــة» فــي 34
ً
انتهــاكا وقعــت فــي  9حــاالت وبنســبة .%7.5

.4.11.28

وحلــت بالدرجــة الخامســة انتهــاكات التنظيمــات

ً
انتهــاكا وقعــت فــي  6حــاالت ،ويليــه
المســلحة فــي 17
انتهــاكات وقعــت أثنــاء التغطيــة وبقيــت مجهولــة المصــدر فــي
 17انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  13حالــة ونســبتهم  ،%3.7بينمــا وقــع
انتهــاك واحــد بســبب التعســف باســتخدام الســلطة القضائيــة
فــي المحاكــم.
 .4.11.29ويتبيــن مــن خــال البحــث فــي االعتــداءات علــى
الحقــوق اإلنســانية لإلعالمييــن العراقييــن الذيــن تعرضــوا
لالعتــداء خــال العــام  ،2015أن ظــروف العمــل اإلعالمــي
فــي العــراق خطــرة ،حيــث أن االعتــداء علــى الحق في الســامة
الشــخصية قــد تســيد قائمــة الحقــوق المعتــدى عليهــا بواقــع
 162انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتهم مــن مجمــوع االعتــداءات الموثقــة
فــي العــراق .%35.6
 .4.11.30ويليــه االعتــداء علــى الحــق في حريــة الرأي والتعبير
الــذي تكــرر  117مــرة وبنســبة بلغــت  ،%25.7ثــم االعتــداء علــى
الحــق فــي التملــك مكـ ً
ـررا  60مــرة بنســبة  ،%13.2ثــم االعتــداء
علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي وتكــرر  52مــرة
بنســبة .%11.4

.4.11.31

وقــد ســجل العــراق أعلــى نســب االعتــداء علــى

الحــق فــي الحيــاة مــن خــال القتــل العمــد وأثنــاء التغطيــة
وعمليــات االغتيــال التــي تكــررت  33مــرة وبنســبة بلغــت
ً
إعالميــا ومؤسســة إعالميــة لالعتــداء
 ،%7.3كمــا تعــرض 12
علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة مــن خــال التحريــض
وبلغــت نســبتهم .%2.6

.4.11.32

ووثــق التقريــر  10اعتــداءات علــى الحــق فــي

اإلقامة والتنقل والســفر وبنســبة  ،%2.2كما وثق  4اعتداءات
علــى الحــق فــي الخصوصيــة ونســبتهم  ،%7.3وبنفــس العــدد
االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع لمعاملــة قاســية
ومهينــة وال إنســانية ،فيمــا ســجل حالــة واحــدة باالعتــداء علــى
الحــق فــي محاكمــة عادلــة.
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 .4.12سلطنة ُعمان

فــي قضايــا تتعلــق بنشــر ملفــات الفســاد والتجــاوزات
فــي وزارة التعليــم العالــي.

الجدول رقم ( :)66انتهاكات حرية اإلعالم في ُعمان

 .4.12.1يشــير الباحــث إلــى أن ســلطنة عمــان مــن الــدول
التــي مــن الصعــب الوصــول فيهــا إلــى معلومــات بشــأن حريــة
اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن.

 .4.12.4وبتاريــخ  2015/4/23نشــر موقــع «وطــن» خبــرا
جــاء فيــه «اســتدعى االدعــاء العــام بالســيب فــي ســلطنة
عمــان األربعــاء ،الصحفــي زاهــر العبــري الــذي يعمــل فــي
صحيفــة الزمــن العمانيــة ،وذلــك بهــدف التحقيــق معــه
فــي قضايــا تتعلــق بنشــر ملفــات الفســاد والتجــاوزات
فــي وزارة التعليــم العالــي .وقــال العبــري لموقــع «البلــد»
العمانــي أن «القضيــة رفعــت مــن قبــل وزارة التعليــم
العالــي بتهمــة المســاهمة فــي نشــر “وثائــق مصنفــة”
فــي جريــدة الزمــن المطبوعــة واإللكترونيــة ،باإلضافــة إلــى
نشــرها فــي الحســاب الشــخصي فــي موقــع التواصــل
االجتماعــي تويتــر».

 .4.12.2لكــن التقريــر وثــق انتهاكيــن وقعــا علــى إعالمــي
فــي حالــة فرديــة تضمنــت التحقيــق األمنــي وحجــز الوثائــق
الرســمية .وتضمــن االنتهــاكان اعتــداء علــى الحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر واالعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي .ويتحمــل مســؤولية هــذه الحالــة الدولــة.

 .4.12.5وأضــاف« :تــم حجــز بطاقتــي الشــخصية وإخــاء
ً
موضحــا
ســبيلي ،وملــف القضيــة لــم يتــم غلقــه بعــد»،
ً
أيضــا بالتحقيــق مــع
أن وزارة التعليــم العالــي قامــت
موظفيــن بالــوزارة لمعرفــة إن كان لهــم دور فــي تســريب
أيــة معلومــات خاصــة بالــوزارة.

عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي
تعرضت
العتداءات

2

1

0

المجموع

عدد الحاالت

فردية

جماعية

1

0
1

 .4.12.3فبتاريــخ  2015/4/22تــم اســتدعاء الصحفــي «زاهــر
العبــري» الــذي يعمــل فــي صحيفــة الزمــن العمانيــة مــن قبــل
االدعــاء العــام فــي ســلطنة عمــان وذلــك بهــدف التحقيــق معــه
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 .4.13دولة فلسطين
الجدول رقم ( :)67انتهاكات حرية اإلعالم في فلسطين
عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

1354

443

20

المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

161

72
233

 .4.13.1عرض عام
 .4.13.1.1اســتمرت قــوات االحتــال اإلســرائيلي فــي
العــام  2015باســتهداف الصحفييــن بشــكل متعمــد ،خاصــة
المصوريــن ،وذلــك بهــدف منعهــم مــن تغطيــة التظاهــرات
واالحتجاجــات التــي يقيمهــا المواطنــون الفلســطينيون عنــد
ً
واحتجاجــا علــى سياســة
الحواجــز للمطالبــة بإطــاق األســرى،
فصــل المناطــق داخــل الضفــة الغربيــة عــن بعضهــا البعــض،
إضافــة إلــى االعتصامــات والتظاهــرات فــي حــاالت منــع
المصليــن مــن أداء الصــاة فــي المســجد األقصــى واالعتــداء
علــى المقدســات اإلســامية.
 .4.13.1.2والحــظ الباحــث أن االعتــداءات التــي ارتكبتهــا
قــوات االحتــال اإلســرائيلي خــال األشــهر ( 7ـ  8ـ  9و)10
جــاءت فــي إطــار واســع النطــاق ومتعمــد لمنــع التغطيــة ،مــن
بينهــا كان منــع  30صحفيـ ًـا وإعالميـ ًـا مــن التنقــل والســفر فــي
يوليــو /تمــوز.
 .4.13.1.3وتصاعــدت حــدة االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا
الصحفيــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة خاصــة
فــي القــدس خــال ســبتمبر  ،2015وذلــك مــع تصاعــد وتيــرة
االشــتباكات بيــن المواطنيــن الفلســطينيين وقــوات االحتــال
اإلســرائيلي ،نتيجــة االعتــداءات المتكــررة علــى حقوقهــم،
وارتــكاب المخالفــات اإلنســانية مــن قبــل المســتوطنين
اإلســرائيليين وأجهــزة األمــن اإلســرائيلية.
 .4.13.1.4ومــن خــال نــوع وأشــكال االنتهــاكات التي ترتكبها
قــوات االحتــال اإلســرائيلي علــى الصحفييــن الفلســطينيين
يتبيــن أن الغــرض منهــا هــو منعهــم مــن التغطيــة إلخفــاء
الجرائــم التــي يرتكبهــا المســتوطنون وقــوات االحتــال علــى
حــد ســواء.
 .4.13.1.5ويعتقــد الباحــث أنــه ومنــذ ســنوات طويلــة؛
وكلمــا تصاعــدت االشــتباكات والمواجهــات بيــن المواطنيــن
الفلســطينيين وقــوات االحتــال ،تتخــذ ســلطات االحتــال
أنماطـ ًـا مــن االعتــداءات علــى الصحفييــن أبرزهــا االســتهداف
المتعمــد باإلصابــة بإلقــاء قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع،
ً
وأحيانــا الرصــاص المطاطــي ،مــا يجعلهــم عرضــة مباشــرة
لإلصابــة.
 .4.13.1.6وفــي االعتــداءات األخيــرة ،اتخــذت قــوات
ً
ً
ً
ممنهجــا وواســع النطــاق
جديــدا
نمطــا
االحتــال اإلســرائيلي

باســتهداف الصحفييــن مــن خــال هجــوم عــدد مــن العناصــر
علــى الصحفييــن واالعتــداء الجســيم عليهــم بالضــرب ،ومنهــا
اعتــداءات وصلــت إلــى حــد الضــرب المبــرح مــا يمكــن وصفهــا
بالتعذيــب المتعمــد.
 .4.13.1.7وال يــكاد يكــون هنــاك صحفــي فلســطيني إال
وتعــرض العتــداءات وإصابــات ،كمــا ال يــكاد يخلــو يــوم إال
ويتعــرض فيــه الصحفيــون العتــداءات وبشــكل مســتمر.
 .4.13.1.8ولــم تتوقــف اعتــداءات قــوات االحتــال علــى
الصحفييــن فــي الضفــة الغربيــة ومناطقهــا فحســب ،بــل
تعــدت ذلــك إلــى اســتهداف الصحفييــن الذيــن يقومــون
بتغطيــة احتجاجــات الشــبان الفلســطينيين عنــد حــدود ومعابــر
قطــاع غــزة ،فقــد اســتهدفت قــوات االحتــال اإلســرائيلي
بتاريــخ  2015/10/14بنيــران أســلحتها الرشاشــة عــددا مــن
الصحفييــن الفلســطينيين خــال تغطيتهــم المواجهــات التــي
اندلعــت علــى الحــدود الشــرقية لمخيــم البريــج فــي قطــاع
غــزة.
 .4.13.1.9ولوحــظ أن قــوات االحتــال تســتهدف الكاميــرا
التــي توثــق اعتداءاتــه علــى حقــوق الفلســطينيين ،وقــد
ســجل التقريــر الــدوري الشــهري لشــبكة «ســند» خــال شــهر
ـتهدافا متعمـ ً
ً
ـدا باإلصابــة ضــد الصحفييــن أثنــاء
أكتوبــر  67اسـ
قيامهــم بتغطيــة المواجهــات فــي الميــدان ،ولوحــظ أن 66
صحفيـ ًـا ومصـ ً
ـورا أصيبــوا بجــروح نتيجــة هــذه االســتهدافات،
كمــا تــم حجــز حريــة عــدد مــن الصحفييــن الذيــن اســتخدمتهم
قــوات االحتــال كــدروع بشــرية بينهــم وبيــن المحتجيــن مــن
الشــباب الفلســطينيين.
 .4.13.1.10وزاد اســتهداف الصحفييــن الفلســطينيين
بعــد خطــاب رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية «بنياميــن نتنياهــو»
الــذي هــدد فيــه الصحافــة الفلســطينية وناشــطي اإلعــام
ـا «إن المعركــة
الجديــد فــي الضفــة الغربيــة والقــدس ،قائـ ً
األساســية يجــب أن تتركــز ضــد مواقــع التواصــل االجتماعــي
التحريضيــة ،واإلعــام الفلســطيني».
 .4.13.1.11وإلــى جانــب االعتــداءات التــي يتعــرض
لهــا الصحفيــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة مــن
قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي ،يتعــرض الصحفيــون
الفلســطينيون إلــى اعتــداءات مــن قبــل األجهــزة األمنيــة
التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة
الغربيــة ،كمــا تقــوم األجهــزة األمنيــة فــي قطــاع غــزة،
والتابعــة لحكومــة «حمــاس» المقالــة ،بارتــكاب االعتــداءات
علــى الصحفييــن المتواجديــن فــي القطــاع.
 .4.13.1.12وقــد وثــق التقريــر  1354انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى
حريــة اإلعالمييــن الفلســطينيين ومؤسســاتهم اإلعالميــة
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وتعــرض لهــا  443إعالميـ ًـا،
و 20مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت فــي  233حالــة ،منهــا 161
حالــة فرديــة ،و 72حالــة جماعيــة.
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 .4.13.1.13وحلــت االعتــداءات علــى الصحفييــن الفلســطينيين
ومؤسســاتهم اإلعالميــة بالمرتبــة األولــى قبــل مصــر علــى
مســتوى عــدد االنتهــاكات الكمــي التــي وثقهــا التقريــر بشــكل
عــام ،وبنســبة  %33.6مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات.
 .4.13.1.14وتضمنــت أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا
شــكال وبنســبة تبلــغ %74.5
اإلعالميــون الفلســطينيون 35
ً
مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا الباحــث ويتعــرض لهــا
ـكال.
اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي والتــي بلغــت  47شـ ً
 .4.13.1.15ووزع الباحــث االنتهــاكات علــى ثالثــة أطيــاف،
فقــد أفــرد انتهــاكات قــوات االحتــال اإلســرائيلي فــي قســم
خــاص ،وانتهــاكات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة
الغربيــة فــي قســم خــاص ،وانتهــاكات الحكومــة المقالــة فــي
كال علــى حــدة.
قطــاع غــزة فــي قســم خــاص ً
 .4.13.1.16وقد سجلت اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي
ً
انتهــاكا ،تعــرض لهــا
أعلــى معــدالت االنتهــاكات فــي 1044
ً
صحفيــا وصحفيــة ،و 14مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت
356
فــي  176حالــة ،منهــا  116حالــة فرديــة ،و 60حالــة جماعيــة.
وبلغــت نســبتها مــن االنتهــاكات الواقعــة فــي فلســطين .%77
 .4.13.1.17ويليهــا االعتــداءات التــي تعــرض لهــا اإلعالميــون
ً
انتهــاكا ،تعــرض لهــا 37
فــي قطــاع غــزة والتــي بلغــت 184
ً
إعالميــا ومؤسســة إعالميــة واحــدة ،ووقعــت فــي  18حالــة،
منهــا  15حالــة فرديــة ،و 3حــاالت جماعيــة .وبلغــت نســبتها مــن
االنتهــاكات الواقعــة فــي فلســطين .%13.6
 .4.13.1.18ويليهــا االعتــداءات فــي الضفــة الغربيــة التــي
ً
ً
إعالميــا ،و 5مؤسســات
انتهــاكا ،تعــرض لهــا 50
بلغــت 126
إعالميــة ،ووقعــت فــي  39حالــة ،منهــا  30حالــة فرديــة ،و9
حــاالت جماعيــة ،وبلغــت نســبتها مــن االنتهــاكات الواقعــة فــي
فلســطين .%9.3
 .4.13.1.19والالفت أن نســبة االعتداءات الجســيمة قد بلغت
 %38.3مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي فلســطين،
وهــي نســبة عاليــة ال يســتهان بهــا.
 .4.13.1.20ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،وجــد الباحــث أن  %40.2مــن االعتــداءات
وقعــت باالعتــداء علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية مــا يــدل
علــى خطــورة العمــل اإلعالمــي فــي فلســطين ،حيــث وقعــت
االعتــداءات علــى هــذا الحــق في  545انتهـ ً
ـاكا ،ويليه االعتداءات
علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر بنســبة  ،%32.3ثــم
االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بنســبة
 ،%10واالعتــداء علــى الحــق فــي التملــك  ،%9.5ثــم االعتــداء
علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع لمعاملــة قاســية أو مهينــة أو
ال إنســانية بنســبة  ،%3.2والحــق فــي حريــة التنقــل واإلقامــة
والســفر  ،%2.5ثــم الحــق فــي محاكمــة عادلــة  ،%1.2والحــق
فــي الخصوصيــة .%0.8
 .4.13.1.21أعلــى معــدالت االنتهــاكات تكــررت بمنــع
الصحفييــن مــن التغطيــة مــا يزيــد عــن  300مــرة ،وتكــررت إصابــة
اإلعالمييــن  156مــرة ،وتكــررت االعتــداءات الجســدية علــى
اإلعالمييــن  ،150وتكــرر االســتهداف المتعمــد  ،132وتكــرر
حجــز الحريــة  96مــرة ،وتعــرض  52إعالميـ ًـا لتهديــدات باإليــذاء،
و 50للمضايقــة ،وتــم االعتــداء علــى  49إعالميـ ًـا ،وتعــرض 36
ً
إعالميــا للتحقيــق األمنــي ،وتكــررت الخســائر الماديــة نتيجــة
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ً
إعالميــا مــن التنقــل
االعتــداءات  35مــرة ،ومنــع 33
ً
إعالميــا ،وتعــرض 28
والســفر ،وحجــزت أدوات عمــل 32
ً
إعالميــا لالعتقــال التعســفي ،وصــودرت أدوات عمــل 25
ً
إعالميــا ومؤسســة إعالميــة ،وتــم االعتــداء علــى أدوات
ً
ً
إعالميــا لمعاملــة مهينــة.
إعالميــا ،وتعــرض 23
عمــل 24
 .4.13.1.22وســجل التقريــر انتهــاكات فــي كل مــن حــذف
محتويــات الكاميــرا ،التعذيــب ،المحاكمــة غيــر العادلــة ،حجــب
المعلومــات ،االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،حجــز
الوثائــق الرســمية ،االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة،
المنــع مــن العمــل اإلعالمــي ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي
والفضائــي ،االعتــداء علــى مقــار العمــل ،التوقيــف
التعســفي ،الحبــس ،التشــويش علــى البــث اإلذاعــي
والفضائــي ،القرصنــة اإللكترونيــة ،المنــع مــن اإلقامــة،
اإلختطــاف واإلختفــاء القســري ،الحرمــان مــن العــاج،
التهديــد بالقتــل والمنــع مــن العمــل اإلعالمــي.
 .4.13.1.23وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي
ً
انتهــاكا ،أعالهــا إصابــة 156
تعــرض لهــا اإلعالميــون 519
ً
إعالميــا بجــروح ،وقــد تكــرر االعتــداء الجســدي  150مــرة،
فيمــا تكــرر اســتهداف اإلعالمييــن  132مــرة.
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ً
إعالميــا لالعتقــال والتوقيــف
 .4.13.1.24وتعــرض 35
ً
إعالميــا للمعاملــة
والحبــس التعســفي ،فيمــا تعــرض 23
ً
إعالميــا للتعذيــب ،وســجل التقريــر انتهــاكات
المهينــة ،و20
جســيمة وقعــت لمــرة واحــدة وتمثلــت فــي االختطــاف
واإلخفــاء القســري لصحفــي فــي قطــاع غــزة ،وقــد تعــرض
إعالمــي للحرمــان مــن العــاج فــي محبســه ،بينمــا تعــرض
إعالمــي فــي الضفــة الغربيــة لتهديــد بالقتــل.
 .4.13.1.25واجــه الصحفيــون الفلســطينيون اعتــداءات
مــن  6أطيــاف ،أشــدها وأعالهــا اعتــداءات قــوات وســلطات
االحتــال اإلســرائيلي والتــي أقدمــت علــى ارتــكاب ثالثــة أربــاع
االعتــداءات علــى الصحفييــن الفلســطينيين غالبيتهــا فــي
ً
انتهــاكا ،وقعــت فــي  176حالــة،
الضفــة الغربيــة فــي 1044
وبلغــت نســبتها مــن المجمــوع العــام فــي االنتهــاكات فــي
فلســطين .%77
 .4.13.1.26وفــي الدرجــة الثانيــة؛ واجــه الصحفيــون
الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة اعتــداءات واســعة مــن قبــل
األمــن الداخلــي التابــع لحكومــة «حمــاس» المقالــة فــي 172
انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  14حالــة ،وبلغــت نســبتهم مــن المجمــوع
العــام  ،%12.7ويعتقــد الباحــث أنــه وبالمقارنــة بيــن عــدد
االنتهــاكات وعــدد الحــاالت فــإن غالبيــة الحــاالت قــد تضمنــت
ً
ً
كبيــرا مــن االعتــداءات.
عــددا

 .4.13.1.27كمــا تعــرض الصحفيــون الفلســطينيون
العتــداءات مــن األجهــزة األمنيــة والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون
التابعيــن للســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة
ً
انتهــاكا وقعــت فــي  33حالــة ،وبلغــت
الغربيــة فــي 118
نســبتهم مــن المجمــوع العــام .%8.7
 .4.13.1.28وصــدرت انتهــاكات نتيجــة االســتخدام
المتعســف للســلطات القضائيــة فــي الضفــة الغربيــة بواقــع
 4انتهــاكات وقعــت فــي  3حــاالت وبلغــت نســبتهم .%0.3
بينمــا وقعــت انتهــاكات مــن مجهولــي الهويــة بلــغ عددهــا 8
انتهــاكات فــي  5حــاالت وبنســبة  ،%0.6ومــن غيــر المخوليــن
بإنفــاذ القانــون فــي  8انتهــاكات أيضـ ًـا وقعــت فــي حالتيــن.
 .4.13.1.29ومــن الواضــح أن الصحفييــن الفلســطينيين
خــال العــام  2015قــد تعرضــوا العتــداءات مســت ســامتهم
البدنيــة والمعنويــة ،كمــا تعرضــوا العتــداءات علــى حريتهــم
وحريــة عملهــم اإلعالمــي ،وبشــكل ممنهــج وواســع
النطــاق ،وذلــك مــن كافــة األطــراف المتمثلــة باعتــداءات
قــوات االحتــال ،واعتــداءات األجهــزة األمنيــة فــي الضفــة
الغربيــة ،إضافــة إلــى اعتــداءات جهــاز األمــن الداخلــي فــي
قطــاع غــزة ،حيــث حــل االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة
الشــخصية بالمرتبــة األولــى ،وتكــرر بمعــدل مرتفــع بلــغ 545
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اعتــداء ،وشــكلت نســبتهم مــن مجمــوع االعتــداءات الكلــي
فــي فلســطين .%40.2

التعذيــب ( )CATرغــم مصادقــة كيــان االحتــال عليهمــا فــي
 3أكتوبــر .1991

 .4.13.1.30وقــد حــل االعتــداء علــى حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام فــي المرتبــة الثانيــة إذ تكــرر  438مــرة وبنســبة
 ،%32.3إال أن األبــرز أن االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة
واألمــان الشــخصي قــد حــل فــي المرتبــة الثالثــة وتكــرر 137
مــرة وبنســبة .%10

 .4.13.2.4وال يــزال اإلفــات مــن العقــاب سـ ً
ـائدا حيــث لــم
يتــم إنشــاء أيــة آليــة لتحديــد المســؤوليات عــن االعتــداءات
المرتكبــة بحــق حريــة اإلعــام واإلعالمييــن ومتابعــة إدانــة
ً
علمــا بــأن كيــان االحتــال رفــض تنفيــذ توصيــات
الجنــاة،
هيئــات األمــم المتحــدة فــي الجرائــم التــي ترتكبهــا بحــق
الفلســطينيين بشــكل عــام ،وال تــزال تكــرر انتهاكاتهــا
المنهجيــة.

 .4.13.1.31كمــا ســجلت االعتــداءات علــى الحــق في التملك
ً
ً
رابعــا وبنســبة
مرتفعــا بتكرارهــا  129مــرة وقــد حلــت
معــدال
ً
 ،%9.5كمــا ســجلت االعتــداءات علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع
ً
مرتفعــا
معــدال
لمعاملــة قاســية أو مهينــة أو ال إنســانية
ً
بتكررهــا  43مــرة وبنســبة  %3.2مــن مجمــوع االعتــداءات.
 .4.13.1.32وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة التنقــل
ً
مكــررا  34مــرة ،وهــو
والســفر واإلقامــة بالمرتبــة السادســة
أعلــى معــدل يســجله التقريــر مــن بيــن جميع الــدول المرصودة،
وبلغــت نســبته .%2.5
 .4.13.1.33ووثــق التقريــر  17محاكمــة غيــر عادلــة ،بينمــا وثــق
 11حالــة اعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة.

 .4.13.2انتهــاكات قــوات وســلطات االحتــال
اإلســرائيلي
الجدول رقم ( :)68انتهاكات قوات وسلطات االحتالل
اإلسرائيلي
عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

1044

356

14

المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

116

60
176

 .4.13.2.1وتعتبــر اعتــداءات قــوات االحتــال علــى الصحفييــن
الفلســطينيين مــن االعتــداءات الصارخــة فــي منظومــة الشــرعة
الدوليــة لحقــوق اإلنســان حســب مــا نصــت عليــه اتفاقيــات
جنيــف األربــع الموقعــة فــي  19آب  1949بموجــب المــادة
( ،)147والبروتوكوليــن اإلضافييــن مــن االتفاقيــة ،ومخالفاتهــا
الجســيمة ترقــى العتبارهــا جريمــة ضــد اإلنســانية ،وجريمــة
حــرب بموجــب المــادة ( )8مــن ميثــاق رومــا األساســي.
 .4.13.2.2ويجــد الباحــث أن االعتــداءات المتعمــدة علــى
الصحفييــن الفلســطينيين تشــكل انتهــاكات خطيــرة للمبــادىء
األساســية الثــاث للقانــون الدولــي اإلنســاني وهــي التمييــز،
التناســب والحيطــة.
 .4.13.2.3ومــن واقــع االنتهــاكات فــإن قــوات االحتــال
اإلســرائيلي اعتــدت علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية ( )ICCPRKكمــا خالفــت اتفاقيــة مناهضــة
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 .4.13.2.5وثــق التقريــر  1044انتهـ ً
ـاكا تعــرض لها الصحفيون
الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن قبــل
قــوات االحتــال اإلســرائيلي وبشــكل ممنهــج ومتعمــد
ً
صحفيا
وواســع النطــاق ،حيــث تكــررت االعتــداءات علــى 356
وصحفيــة وعامليــن فــي قطــاع اإلعــام علــى خلفية عملهم
اإلعالمــي ،كمــا تعرضــت  14مؤسســة إعالميــة لالعتــداءات
فــي  176حالــة ،منهــا  116حالــة فرديــة ،و 60حالــة جماعيــة.
 .4.13.2.6وقــد حلــت اعتــداءات قــوات االحتــال الكميــة
بالمرتبــة الثانيــة علــى مســتوى الجهــات المنتهكــة فــي
العالــم العربــي بعــد انتهــاكات األجهــزة األمنيــة والموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي عمــوم دول العالــم العربــي،
فيمــا حلــت بالمرتبــة األولــى علــى مســتوى الجهــات
المنتهكــة فــي مناطــق النــزاع السياســي والمســلح.
 .4.13.2.7وبلــغ عــدد أشــكال االنتهــاكات التــي مارســتها
قــوات االحتــال علــى الصحفييــن الفلســطينيين فــي كل
ً
نوعــا مــن أصــل 47
مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 30
نوعـ ًـا صنفهــا التقريــر خــال العــام  ،2015وهــو مــا تشــكل
نســبته  %63.8مــن أشــكال االنتهــاكات.
 .4.13.2.8ومــا يســاند اعتقــاد الباحثيــن كمــا ورد فــي
المقدمــة ،فقــد حــل انتهــاك المنع من التغطيــة في المرتبة
األولــى مكـ ً
ـررا  250مــرة ،وبنســبة  %24مــن انتهــاكات قــوات
االحتــال ،وبنســبة  %30.2مــن مجمــوع المنــع مــن التغطيــة
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التــي وثقهــا التقريــر والتــي تكــررت فــي عمــوم العالــم العربــي
 828مــرة.
 .4.13.2.9وتدعــي الســلطات اإلســرائيلية أنــه بموجــب المــادة
 78مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة األشــخاص المدنيين وقت
الحــرب ( -)1949االتفاقيــة الرابعــة ،-يحــق لهــا أن تقــوم باحتجــاز
األشــخاص الخاضعيــن لســلطتها تحــت االحتــال لالعتقــال
اإلداري ،لكــن واســتنادا للمــادة  2والمــادة (3د) مــن ذات
االتفاقيــة فــإن دولــة االحتــال ملزمــة بالمعاييــر التــي تســري
فــي وقــت الســلم أو تعتبــر هامــة فــي نظــر الشــعوب للحفــاظ
علــى كرامــة اإلنســان وحقوقــه ،وأن ســلطات االحتــال ملزمــة
بتطبيــق معاييــر المحاكمــة العادلة فــي حاالت االعتقــال اإلداري.
 .4.13.2.10وتفصــل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي القســم الرابع
منهــا «قواعــد معاملــة المعتقليــن» حقــوق المعتقلين وظروف
احتجازهــم والعنايــة الطبيــة بهــم ،وكل مــا يترتــب علــى ســلطة
االحتــال مــن تقديمــه للمعتقليــن لضمــان احتجازهــم فــي
ظــروف إنســانية وبقــدر ال يمــس بكرامتهــم.
 .4.13.2.11وبمراجعــة االنتهــاكات التــي ترتكبهــا الســلطات
اإلســرائيلية بحــق الصحفييــن الفلســطينيين فــإن االحتــال
يغتصــب حــق الصحفــي القيــق فــي ممارســة مهنتــه بشــكل

حــر ،كمــا يجــرم عملــه كصحفــي ،وهــو تجريــم يخالف المــادة 23
مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والتــي تضمــن لــكل
فــرد الحــق فــي العمــل وحريــة اختيــاره لعملــه بشــروط عادلــة
ومرضيــة.
 .4.13.2.12وباعتقــاد الباحــث فــإن  10أنــواع مــن أنــواع
وأشــكال االعتــداءات علــى اإلعالمييــن تكــررت بشــكل الفــت
مــن قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي علــى الصحفييــن
الفلســطينيين؛ وهــي :المنــع مــن التغطيــة
 .4.13.2.13اإلصابــة بجــروح ،االعتــداء الجســدي ،االســتهداف
المتعمــد باإلصابــة ،حجــز الحريــة ،المضايقــة ،المنــع مــن
التنقــل والســفر ،التهديــد باإليــذاء ،اإلضــرار باألمــوال
والخســائر بالممتلــكات واالعتــداء اللفظــي.
 .4.13.2.14فيمــا حلــت  6أنــواع مــن أنــواع االعتــداءات بنســب
متوســطة؛ وهــي :مصــادرة أدوات العمــل ،االعتــداء علــى
أدوات العمــل ،التعذيــب ،االعتقــال التعســفي ،المحاكمــة غير
العادلــة والتحقيــق األمنــي.
 .4.13.2.15وتكــررت انتهــاكات أخــرى بنســب متدنيــة ،وهــي:
حجــب المعلومــات ،حجــز الوثائــق الرســمية ،االعتــداء علــى
حرمــة األماكــن الخاصــة ،المعاملــة المهينــة ،االعتــداء علــى
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الممتلــكات الخاصــة ،المنــع مــن العمــل اإلعالمــي ،حجــز أدوات
العمــل ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي ،حــذف محتويات
الكاميــرا ،االعتــداء علــى مقــار العمــل ،الحبــس ،التوقيــف
التعســفي ،التشــويش علــى البــث اإلذاعــي والفضائــي،
المنــع مــن اإلقامــة.
 .4.13.2.16وكانــت شــبكة «ســند» قــد اســتنكرت فــي نوفمبــر
 2015إقــدام قــوات االحتــال علــى اقتحــام عــدد مــن اإلذاعــات
الفلســطينية المحليــة خــال نوفمبــر الماضــي ،مــا اعتبرتــه أحــد
االنتهــاكات الجديــدة التــي أقدمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي
علــى ارتكابهــا وبشــكل علنــي.
 .4.13.2.17لقــد حــازت نســبة انتهــاكات قــوات االحتــال
الجســيمة بحــق الصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة علــى النســبة العظمــى مــن االنتهــاكات الجســيمة
ً
ً
جســيما،
انتهــاكا
التــي وثقهــا التقريــر ،فقــد بلــغ عددهــا 458
وبنســبة بلغــت  %44مــن مجمــوع انتهاكاتهــا ،وبنســبة بلغــت
 %34مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي فــي فلســطين ،واألهــم
أنهــا حصلــت علــى نســبة بلغــت  %88.2مــن مجمــوع االنتهــاكات
الجســيمة الكلــي والبالغــة .519
ً
واضحا استهداف اإلعالميين الفلسطينيين
 .4.13.2.18ويبدو
أثنــاء قيامهــم بتغطيــة مســيرات االحتجــاج الســلمية علــى
ممارســات االحتــال ومســتوطنيه التــي تنتهــك حقوقهــم
الطبيعيــة مــن خــال تكــرار تعــرض الصحفييــن لإلصابــة 149
مــرة ،وقــد حــل فــي المرتبــة األولــى مــن انتهــاكات االحتــال
الجســيمة ،كمــا حــل االعتــداء الجســدي فــي المرتبــة الثانيــة وقــد
تكــرر  135مــرة ،ويليــه مباشــرة اســتهداف الصحفييــن المتعمــد
باإلصابــة والــذي تكــرر  132مــرة.
 .4.13.2.19لقــد مــارس االحتــال وبشــكل متعمــد اعتقــال
ً
تعســفيا ،حيــث تعــرض 18
الصحفييــن وتوقيفهــم وحبســهم
ً
إعالميــا لالعتقــال والتوقيــف والحبــس التعســفي.
ً
إعالميــا
 .4.13.2.20ومــن االنتهــاكات الخطيــرة تعــرض 17
للتعذيــب ،و 7إعالمييــن آخريــن للمعاملــة القاســية والمهينــة.
 .4.13.2.21وتعــرض إعالميــون العتقــاالت تعســفية والحبــس
ومنهــا حــاالت رافقهــا تعذيــب ومعاملــة مهينــة؛ ومــن أخطــر
الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر حالــة التعذيــب وســوء المعاملــة
علــى الصحفــي «محمــد القيــق» ومنــع محاميــه مــن زيارتــه
فــي المعتقــل ،األمــر الــذي دفعــه لإلضــراب عــن الطعــام،
وقــد ســاءت حالتــه الصحيــة بشــدة مــا أدى إلــى لجــوء ســلطات
االحتــال لنقلــه إلــى مستشــفى «العفولــة» ،حيــث صــدرت
ً
قســريا األمــر
تحذيــرات وقتهــا مــن قيــام الســلطات بتغذيتــه
الــذي يعتبــره الحقوقيــون مــا يشــبه اإلعــدام غيــر المباشــر .وقــد
أصــدر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ورقــة موقــف بخصــوص
ً
نموذجــا.
اعتقــال الصحفييــن الفلســطينيين ،وكان القيــق
 .4.13.2.22وتعــرض إعالميــون لمحاكمــات تعســفية غيــر
قانونيــة وغيــر عادلــة واســتدعاءات أمنيــة للتحقيــق معهــم علــى
خلفيــة عملهــم اإلعالمــي ،ورافقهــا اعتــداءات أخــرى.
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 .4.13.2.23لقــد حــل االعتــداء علــى الســامة الشــخصية
بالمرتبــة األولــى مــن بيــن  8حقــوق إنســانية تعــرض لهــا
الصحفيــون الفلســطينيون مــن قبــل قــوات االحتــال
اإلســرائيلي ،وقــد تكــرر االعتــداء علــى هــذا الحــق 482
مــرة وبنســبة بلغــت  %46.2مــن مجمــوع اعتــداءات قــوات
االحتــال التــي وثقهــا التقريــر ،وتــكاد النســبة تصــل إلــى
النصــف نتيجــة االعتــداء الممنهــج وواســع النطــاق علــى
اإلعالمييــن.
 .4.13.2.24وتكــررت االعتــداءات علــى الحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام  326مــرة وبنســبة بلغــت ،%31.2
ً
ً
مكــررا 84
ثالثــا
وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك
مــرة وبنســبة  ،%8وتكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة
واألمــان الشــخصي نتيجــة حجــز حريــة الصحفييــن واعتقالهم
وحبســهم وتوقيفهــم  74مــرة وبنســبة بلغــت  ،%7فيمــا
تكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة التنقــل والســفر
واإلقامــة  34مــرة وبنســبة .%3.2
 .4.13.2.25وقــد تكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم
الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة  24مــرة
بلغــت نســبتهم  ،%2.3فيمــا تكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي
محاكمــة عادلــة  12مــرة ،والحــق فــي الخصوصيــة  8مــرات.

 .4.13.3انتهاكات األمن الداخلي في قطاع غزة
الجــدول رقــم ( :)70انتهــاكات األمــن الداخلــي فــي قطــاع
غــزة

عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي
تعرضت
العتداءات

184

37

1

المجموع

عدد الحاالت

فردية

جماعية

15

3
18

 .4.13.3.1مــن أكثــر الشــهور التــي تعــرض خاللهــا
الصحفيــون الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة العتــداءات مــن
جهــة األمــن الداخلــي التابــع لحكومــة «حمــاس» المقالــة
وقعــت خــال شــهر ســبتمبر /أيلــول مــن العــام  ،2015فقــد
بلــغ عــدد االنتهــاكات التــي وثقهــا الباحثــون  65انتهـ ً
ـاكا .حيــث
قــام عناصــر مــن جهــاز األمــن الداخلــي (يرتــدون ّزيــا مدنيــا)
باالعتــداء الجســدي واالحتجــاز والتهديــد والمالحقــة وســحب
الكاميــرات وحــذف المــواد الصحفيــة ،علــى عــدد مــن
الصحفييــن ،وذلــك خــال تغطيتهــم مســيرة شــعبية غاضبــة
فــي مدينــة رفــح جنــوب القطــاع بســبب أزمــة انقطــاع التيــار
الكهربائــي ،والتــي نظمــت بتاريــخ .2015/9/12
 .4.13.3.2والحــظ الباحــث مــن خــال هــذه الحالــة أن ال
اختــاف بيــن منع التغطيــة وقمع الصحفيين أثناء تغطيتهم
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للتظاهــرات والمســيرات االحتجاجيــة الســلمية ســواء فــي قطاع
غــزة علــى يــد األجهــزة األمنيــة التابعــة لحكومــة حمــاس ،أو
فــي دول عربيــة أخــرى كالــذي حصــل فــي العــراق ولبنــان خــال
شــهر آب /أغســطس الماضــي وشــهر أيلــول المنصــرم ،رغــم
االختــاف فــي البيئــات السياســية.
 .4.13.3.3واســتمرت نســب االنتهــاكات فــي االرتفــاع خــال
أكتوبــر  2015للشــهر الثانــي علــى التوالــي ،فقــد ســجل التقريــر
 64انتهـ ً
ـاكا.
ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
 .4.13.3.4لقــد وثــق التقريــر 172
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي قطــاع غــزة مــن قبــل
حكومــة «حمــاس» وجهازهــا األمنــي الداخلــي ،وتعــرض لهــا 33
إعالميـ ًـا ،ومؤسســة إعالميــة واحــدة ،ووقعــت فــي  14حالــة،
منهــا  11حالــة فرديــة ،و 3حــاالت جماعيــة.
 .4.13.3.5ولوحــظ تنــوع أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض
شــكال
لهــا اإلعالميــون فــي قطــاع غــزة حيــث بلــغ عددهــا 20
ً
وبنســبة تبلــغ  %42.6مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا
الباحــث ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي
شــكال.
والتــي بلغــت 47
ً
ـاكا جسـ ً
 .4.13.3.6وســجل التقريــر  30انتهـ ً
ـيما شــكلت نســبتها
 %17.5مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي القطــاع.
 .4.13.3.7ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن االعتــداءات علــى
أوال حيــث
الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام قــد حلــت ً

تكــررت  54مــرة وبنســبة  %31.4مــن مجمــوع االعتــداءات فــي
القطــاع ،ويليهــا مباشــرة االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة
الشــخصية والتــي تكــررت  37مــرة وبلغــت نســبتها ،%21.5
وبفــارق بســيط تكــررت االعتــداءات علــى الحــق فــي التملــك
 35مــرة وبنســبة  ،%20.3ويليهــا االعتــداء علــى الحــق فــي
الحريــة واألمــان الشــخصي وتكــرر  28مــرة بنســبة  ،%16.3ثــم
االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع لمعاملة قاســية أو ال
ً
وأخيرا
إنســانية أو مهينة التي تكررت  17مرة ونســبتها ،%10
وثــق التقريــر اعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة بالقطــاع.
 .4.13.3.8وقــد بــرزت انتهــاكات منــع التغطيــة والتــي صاحبهــا
اعتــداءات أخــرى خاصــة عنــد تغطيــة االعتصامــات االحتجاجيــة
التــي ينفذهــا مواطنــون يطالبــون بإصالحــات معينــة؛ فبتاريخ
 2015/1/10منعــت الشــرطة الفلســطينية التابعــة للحكومــة
المقالــة فــي القطــاع المصــور فــي فضائيــة فلســطين اليــوم
«بهــاء ســامي ربيــع» ومصــور تلفزيــون فلســطين «إبراهيــم
العطلــة» مــن تصويــر اعتصــام احتجاجــي فــي بيــت الهيــا
وصــادرت المــواد التــي صوروهــا بعــد أن اســتدعتهم لمقــر
الشــرطة.
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 .4.13.4انتهــاكات المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي
الضفــة الغربيــة
الجــدول رقــم ( :)71انتهــاكات المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي
الضفــة الغربيــة

عدد
االنتهاكات

عدد الصحفيين
الذين تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي
تعرضت
العتداءات

126

50

5

المجموع

عدد الحاالت

فردية
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9
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 .4.13.4.1وثــق التقريــر انتهــاكات وقعــت علــى اإلعالمييــن
والصحفييــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،وقــد
وقعــت هــذه االنتهــاكات بهــدف منــع الصحفييــن مــن تغطيــة
المســيرات االحتجاجيــة فــي مناطــق عــدة مــن الضفــة والتــي
انطلقــت احتجاجـ ًـا علــى االعتداءات اإلســرائيلية على المواطنين
الفلســطينيين فــي القــدس.

 .4.13.4.2وقــد صحبــت المســيرات االحتجاجيــة المنــددة
باعتــداءات المســتوط`نين وقــوات االحتــال اإلســرائيلي،
اعتــداءات علــى مواطنيــن فلســطينيين مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة التابعــة للســلطة ،ومنهــا االعتــداءات علــى
الصحفييــن لمنــع تغطيتهــم هــذه االعتــداءات.
 .4.13.4.3وارتكبــت األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة
انتهــاكات فــي عــدد مــن الحــاالت جماعيــة تعــرض لهــا
صحفيــون وإعالميــون ،منهــم مــن حجــزت حريتهــم ،فيمــا
كــررت األجهــزة األمنيــة اســتدعاء الصحفييــن أمنيـ ًـا للتحقيــق
ومضايقتهــم واعتقالهــم علــى خلفيــة التغطيــات اإلعالميــة
التــي يقومــون بهــا وتحتــوي علــى انتقــادات للســلطة.
 .4.13.4.4كمــا منعــت األجهــزة األمنيــة تغطيــة اعتصامــات
احتجاجيــة نظمهــا مواطنــون طالبــوا الســلطة بإجــراء
اإلصالحــات ومنــع الفســاد والكــف عــن االعتقــاالت
السياســية التــي تطــال أبناءهــم.
 .4.13.4.5وال يــزال الصحفيــون الفلســطينيون يواجهــون
االعتــداءات واســعة النطــاق والممنهجــة ،مــا بيــن ســندان
قــوات االحتــال اإلســرائيلي ومخــرز األجهــزة األمنية التابعة
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ،ومــا
لفــت انتبــاه الباحــث منــع ثمانيــة صحفييــن مــن تغطيــة

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ):(26

ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
2015

ﺣﺬﻑ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

24

2

%20.3

ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
22

ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

2

%18.6

2

%12

1

%8.5

1

%7.6

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ
8

7

4

1
!!*#@x

1

1

%3.4

3

218

118

1

%100

%0.8

ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

1

%2.5

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

%0.8

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

%3.4

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

%0.8

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ

ﺣﺠﺰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

4

%0.8

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ

%6

ﺣﺠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

%0.8

ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﻭﺡ

%6.8

ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﻳﺬﺍﺀ

%0.8

ﺍﻟﺤﺒﺲ

ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ
9

%1.7

ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ

ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

10

%1.7

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ
14

%1.7

%0.8

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ 2015

1354

%8.7

حالة الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2015

مســيرة نظمــت عنــد مدخــل مدينــة البيــرة فــي حالــة واحــدة،
واالعتــداء علــى بعضهــم وحجــز حريــة بعضهــم اآلخــر خــال شــهر
ديســمبر ،مــا يشــبه إلــى حــد مــا االعتــداء الــذي تعــرض لــه ثمانية
صحفييــن آخريــن مــن قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي عنــد
محاولتهــم تغطيــة مســيرة ســلمية تطالــب بجثاميــن الشــهداء.

ً
ً
إعالميــا
مصحوبــا بحجــز حريــة 22
تكــرر منــع التغطيــة  24مــرة
واســتدعاء  14إعالميـ ًـا للتحقيــق األمني واعتقــال وتوقيف 10
إعالمييــن تعسـ ً
ـفيا ،وهــي االعتــداءات التــي تســيدت قائمــة
انتهــاكات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي الضفــة
الغربيــة.

 .4.13.4.6ولوحظــت ممارســات األمــن الفلســطيني فــي
التضييــق علــى المؤسســات اإلعالميــة ،فبينمــا عمــل
االحتــال اإلســرائيلي علــى مضايقــة وإيقــاف بــث عــدد مــن
اإلذاعــات ،عملــت األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة
الفلســطينية علــى عرقلــة عمــل «فضائيــة األقصــى» التابعــة
لحركــة المقاومــة اإلســامية «حمــاس» ،كمــا قامــت بإغــاق
مكتــب صحيفــة «العربــي الجديــد» فــي رام اللــه ،وأتبعــت ذلــك
بتوقيــف اإلعالميــة «نائلــة خليــل» مديــرة مكتــب الصحيفــة،
وقامــت بالتحقيــق معهــا حــول عملهــا اإلعالمــي.

 .4.13.4.13وإضافــة إلــى تلــك االعتــداءات؛ رافــق منــع
التغطيــة تعــرض  9إعالمييــن للمضايقــة ،و 8إعالمييــن
لالعتــداء الجســدي ،فيمــا تعــرض  7إعالمييــن لتهديــدات
باإليــذاء ،وحجبــت المعلومــات عــن  4إعالمييــن ،كمــا تكــرر
حجــز أدوات العمــل  4مــرات ،وتــم االعتــداء علــى الممتلــكات
الخاصــة لثالثــة إعالمييــن ،وتعــرض مصوران صحفيــان لحذف
محتويــات كاميراتهــم ،كمــا حجــزت األوراق الثبوتية إلعالميين،
واعتــدي علــى منــازل إعالمييــن.

ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
 .4.13.4.7لقــد وثــق التقريــر 118
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي الضفــة الغربيــة مــن
قبــل المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ،وتعــرض لهــا  43إعالميـ ًـا ،و4
مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي  34حالــة ،منهــا  24حالــة
فرديــة ،و 9حــاالت جماعيــة .وبلغــت نســبة االنتهــاكات مــن
المجمــوع الكلــي .%8.7
 .4.13.4.8ولوحــظ تنــوع أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض
شــكال
لهــا اإلعالميــون فــي قطــاع غــزة حيــث بلــغ عددهــا 20
ً
وبنســبة تبلــغ  %42.6مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا
الباحــث ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي
شــكال.
والتــي بلغــت 47
ً
ـاكا جسـ ً
 .4.13.4.9وســجل التقريــر  21انتهـ ً
ـيما شــكلت نســبتها
 %17.8مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي انتهــاكات
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي الضفــة الغربيــة.
 .4.13.4.10وبالبحــث فــي الحقــوق اإلنســانية المعتــدى
عليهــا يتبيــن أن االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
أوال بواقــع  55انتهـ ً
ـاكا ،نســبتها مــن انتهــاكات
واإلعــام قــد حــل ً
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي فــي الضفــة الغربيــة .%46.6
 .4.13.4.11والالفــت أن االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة
ً
ثانيــا إذ تكــرر  35مــرة وبنســبة
واألمــان الشــخصي قــد حــل
بلغــت  %29.7مــن مجمــوع االنتهــاكات وذلــك لتكــرر االعتقــاالت
وحجــز الحريــة التعســفي ،كمــا حــل االعتــداء علــى الحــق فــي
ً
مكــررا  17مــرة وبلغــت
الســامة الشــخصية بالمرتبــة الثالثــة
نســبتهم  ،%14.4ويليــه االعتــداءات علــى الحــق فــي التملــك
الــذي تكــرر  9مــرات وبلغــت نســبتهم  ،%7.6فيمــا تكــرر االعتــداء
علــى الحــق فــي الخصوصيــة مرتيــن ،واالعتــداء علــى الحــق في
عــدم الخضــوع لمعاملــة قاســية أو مهينــة أو ال إنســانية فــي
مــرة واحــدة فقــط .فيمــا ســجل التقريــر  4انتهــاكات بالحــق فــي
محاكمــة عادلــة.

 .4.13.4.14ووقعــت انتهــاكات لمــرة واحــدة وتمثلــت فــي
المعاملــة المهينــة ،الحبــس ،اإلصابــة بجــروح ،االعتــداء
اللفظــي ،المنــع مــن العمــل اإلعالمــي ،االعتداء علــى أدوات
العمــل واإلضرارباألمــوال والخســائر بالممتلــكات.
 .4.13.4.15وإضافــة إلــى حــاالت االســتدعاء األمنــي
للتحقيــق ،رصــدت شــبكة «ســند» اتهامــات صــدرت مــن قنــاة
«األقصــى الفضائيــة» لألجهــزة األمنيــة الفلســطينية بوضــع
العراقيــل والعقبــات أمــام تغطيتهــا ألحــداث انتفاضة القدس
فــي الضفــة الغربيــة ،حيــث احتجــزت األجهــزة األمنيــة ســيارة
البــث التابعــة للشــركة التــي تتعامــل معهــا قنــاة األقصــى،
كمــا أن رســائل تهديــد مــن جهــات مجهولــة وصلــت معظــم
مراســلي القنــاة فــي الضفــة الغربيــة عبــر الهاتــف أو
الفيســبوك ،طالبتهــم فيهــا بعــدم العمــل مع قنــاة األقصى،
وأنــه فــي حــال اســتمروا بالعمــل فإنــه ســيتم اعتقالهــم ،كمــا
تــم تهديدهــم بالقتــل ،وذلــك حســبما ذكــرت القنــاة فــي
تصريحــات إعالميــة أطلقتهــا يــوم .2015/10/31
 .4.13.4.16وإضافــة إلــى ذلــك تكــرر اســتدعاء الصحفييــن
للتحقيــق األمنــي بشــكل الفــت ،إلــى جانــب تكــرر االعتقــاالت
التعســفية بحقهــم علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي وبشــكل
واســع وممنهــج.

 .4.13.4.12ويبــدو واضحـ ًـا باعتقــاد الباحــث أن أجهــزة الســلطة
حاولــت منــع اإلعالمييــن مــن نقل وتغطية األحــداث التي تمس
بســمعتها وتحتــوي علــى خروقــات قانونيــة وإنســانية ،فقــد
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 .4.14دولة قطر
الجدول رقم ( :)72انتهاكات حرية اإلعالم في قطر
عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

13

4

0

المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

1

0
1

 .4.14.1رغــم أنهــا مــن الــدول التــي يجــد فيهــا الراصــدون
صعوبــة فــي الوصــول إلــى معلومــات بخصــوص حريــة
ً
انتهــاكا
اإلعــام وحقــوق اإلعالمييــن ،إال أن التقريــر وثــق 13
وقعــت علــى حريــة اإلعالمييــن فــي قطــر ،وتعــرض لهــا 4
إعالمييــن ،ووقعــت فــي حالــة واحــدة مــن قبــل المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون.
 .4.14.2وتضمنــت الحالــة االعتقــال التعســفي ،المنــع مــن
التغطيــة ،المعاملــة المهينــة ومصــادرة أدوات العمــل .كمــا
تضمنــت الحالــة  8انتهــاكات جســيمة.
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 .4.14.3ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،فقــد تضمنــت الحالــة اعتــداءات
علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي ،والحــق
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،والحــق فــي التملــك ،واألهــم
االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع لمعاملــة قاســية
أو ال إنســانية أو مهينــة.
 .4.14.4ففــي الثانــي مــن مايــو /أيــار اعتقلــت ســلطات
األمــن القطريــة الصحفــي «مــارك لوبــل» الــذي يعمــل
فــي قنــاة  BBCكمــا اعتقلــت طاقــم التصويــر لنفــس
القنــاة ،وذلــك خــال تغطيتــه لمواقــع إنشــاء مالعــب
كأس العالــم لكــرة القــدم  ،2022وتصويــره مجموعــة مــن
العمــال النيبالييــن ،ووجهــت الســلطات القطريــة لطاقــم
القنــاة تهمــة تجــاوز القانــون الخــاص بالتعــدي علــى الملكيــة
الخاصــة ،وأطلــق ســراحهم بعــد  24ســاعة مــن اإلعتقــال،
وقــال مــارك لوبــل فــي  BBCأنــه وأفــراد الطاقــم المرافــق
لــه اعتقلــوا فــي قطــر عندمــا كانــوا يســتعدون للقــاء عمــال
أجانــب مــن ذوي الرتــب المتدنيــة يعملــون فــي منشــآت
يتــم إعدادهــا الحتضــان كأس العالــم.2022
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 .4.15دولة الكويت

.4.15.3

الجدول رقم ( :)73انتهاكات حرية اإلعالم في الكويت
عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

2

0

1

المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

1

0
1

لقــد وثــق التقريــر حالــة إيقــاف صحيفــة الوطــن

الكويتيــة عــن الصــدور ،والتــي تداولتهــا منظمــات دوليــة
مدافعــة عــن حريــة اإلعــام بشــكل ملحــوظ معتبــرة أن هنــاك
طرقـ ًـا أخــرى للتعامــل مــع القوانيــن التــي تــؤدي إلــى إغــاق
ً
حفاظا
المؤسســات اإلعالميــة أو منــع إصدار الصحــف وذلك
علــى حــق المجتمــع فــي المعرفــة ،فبتاريــخ  2015/2/18قــررت
وزارة التجــارة والصناعــة الكويتيــة عــدم تجديــد رخصــة النشــر
لصحيفــة الوطــن بذريعــة أنهــا ال تســتوفي الحــد األدنــى مــن
المتطلبــات القانونيــة المتعلقــة بالرســملة ،مســتعينة فــي
حكمهــا بالقانــون المحلــي الــذي ينــص علــى ســحب رخصــة أي

 .4.15.1وثــق التقريــر انتهاكيــن وقعــا فــي حالــة فرديــة علــى

مؤسســة تخســر أكثــر مــن  %75مــن رأســمالها .

«شــركة دار الوطــن للصحافــة والطباعــة والنشــر» التــي تصــدر

.4.15.4

عنهــا « صحيفــة الوطــن».

.4.15.2

وتضمنــت الحالــة اعتــداء علــى الحــق فــي حريــة

الــرأي والتعبيــر ،والحــق فــي معاملــة عادلــة .وذلــك مــن خــال
االســتخدام المتعســف للســلطات القضائيــة فــي قرارهــا

وقــررت محكمــة االســتئناف الكويتيــة بتاريــخ

 2015\5\24تأييــد قــرار وزارة التجــارة والصناعة بإغالق «شــركة
دار الوطــن للصحافــة والطباعــة والنشــر» التــي تصــدر عنهــا
« صحيفــة الوطــن» ،بدعــوى مخالفتهــا اشــتراطات الحــد
األدنــى مــن رأس المــال.

الصــادر بحــق الصحيفــة.

221

حالة الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2015

 .4.16الجمهورية اللبنانية

ومحاولــة منعهــم مــن التصويــر.

الجدول رقم ( :)74انتهاكات حرية اإلعالم في لبنان

 .4.16.2واســتمر االعتــداء علــى الصحفييــن ومنعهــم من
التغطيــة خــال ســبتمبر /أيلــول ،مــع اســتمرار المســيرات
االحتجاجيــة الشــعبية.

عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

85

34

8

المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

19

5
24

 .4.16.1تعــرض صحفيــون ومصــورون العتــداءات ممنهجــة
يومــي  22و 23مــن آب /أغســطس  ،2015وذلــك أثنــاء قيامهم
بــأداء واجبهــم المهنــي فــي تغطيــة االحتجاجــات الشــعبية
التــي أطلقهــا نشــطاء فــي حملــة كبيــرة تحــت اســم «طلعــت
ريحتكــم» .وذكــرت تقاريــر إعالميــة أن القــوى األمنيــة قامــت
بضــرب الصحفييــن واإلعالمييــن واســتهدافهم المباشــر
بالقنابــل المســيلة للدمــوع والهــراوات وخراطيــم الميــاه،
محاولــة منــع اإلعــام مــن نقــل وقائــع اعتدائهــا الســافر
ً
علــى التظاهــرة ،إلــى جانــب دفعهــم وإجبارهــم علــى التراجــع
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 .4.16.3لقــد وثــق التقريــر  85انتهـ ً
ـاكا وقعــت علــى حريــة
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي لبنــان ،وتعــرض لهــا
ً
إعالميــا ،و 8مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي 24
34
حالــة ،منهــا  19حالــة فرديــة ،و 5حــاالت جماعيــة.
 .4.16.4وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض
شــكال
لهــا اإلعالميــون فــي لبنــان حيــث بلــغ عددهــا 16
ً
وبنســبة تبلــغ  %34مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا
الباحــث ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم
شــكال.
العربــي والتــي بلغــت 47
ً
ـاكا جسـ ً
 .4.16.5وســجل التقريــر  32انتهـ ً
ـيما صــدرت عــن
األجهــزة األمنيــة وجهــات أخــرى مــن غيــر المكلفيــن بإنفــاذ
القانــون ،وشــكلت نســبتها  %37.6مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة فــي لبنــان.
 .4.16.6ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن لبنــان خالفــت
التزاماتهــا الدوليــة بشــأن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيره
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
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أو المهينــة التــي صادقــت عليهــا ،كمــا خالفــت العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وذلــك مــن
خــال مخالفــة االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية،
والحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،والحــق فــي التملــك.
 .4.16.7وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة
اإلعــام فــي لبنــان باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن المكلفيــن
ً
انتهــاكا وبنســبة
بإنفــاذ القانــون فــي  12حالــة تضمنــت 61
 %71.8مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي لبنــان ،فيمــا ســجل
التقريــر  24انتهــاكا وقعــت فــي  12حالــة مــن غيــر المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون مــا شــكلت نســبتها  %28.2مــن االنتهــاكات.
ً
إعالميــا العتــداءات
 .4.16.8وقــد ســجل التقريــر تعــرض 23
جســدية ،وتكــرر المنــع مــن التغطيــة  16مــرة ،وأصيــب 9
إعالمييــن بجــروح ،وتكــررت االعتــداءات اللفظيــة  7مــرات ،وتكــرر
االعتــداء علــى أدوات العمــل  5مــرات ،وتعــرض  5إعالمييــن
لتهديــدات باإليــذاء ،فيمــا تعرضــت  4مواقــع إعالميــة
إلكترونيــة للقرصنــة اإللكترونيــة ،وتكــرر حجــب المعلومــات
مرتيــن ،وتعــرض إعالميــان للتحقيــق األمنــي ومنــع نشــر مــواد
إعالميــة مرتيــن.
 .4.16.9وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة
وتمثلــت فــي حجــز الحريــة ،المضايقــة ،الفصــل التعســفي،
االعتــداء علــى مقــار العمــل ومصــادرة أدوات العمــل.
 .4.16.10وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض
لهــا اإلعالميــون ومؤسســات اإلعــام فــي لبنــان  32انتهــاكا،
وتمثلــت باالعتــداءات الجســدية وإصابــة إعالمييــن بجــروح
خاصــة أثنــاء تغطيتهــم للتظاهــرات مــن قبــل رجــال األمــن.

 .4.16.15وصــدر  24انتهـ ً
ـاكا فــي  12حالــة باعتقــاد الباحــث
مــن خــال أشــخاص غيــر مكلفيــن بإنفــاذ القانــون ،ومــن
جهــات مجهولــة الهويــة شــكلت انتهاكاتهــم مــا نســبته %28.2
مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي لبنــان .وتضمنــت  9انتهــاكات
جســيمة نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة بلغــت
.%28
 .4.16.16وباإلضافــة إلــى اعتــداءات قــوى األمــن علــى
الصحفييــن أثنــاء تغطيتهــم لتظاهــرات طلعــت ريحتكم يومي
 22و 23أغســطس ،قــام مواطنــون لــم تعــرف انتماءاتهــم
باعتــداءات أخــرى علــى اإلعالمييــن.
 .4.16.17مــن الالفــت أن تشــكل االعتــداءات علــى الحــق
فــي الســامة الشــخصية نصــف االعتــداءات التــي تعرضــت
لهــا الحقــوق اإلنســانية لإلعالمييــن ،وقــد حلــت فــي المرتبــة
األولــى حيــث تكــررت  44مــرة وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع
االعتــداءات  .%51.8ويعتقــد الباحــث أن االعتــداءات التــي
تعــرض لهــا اإلعالميــون فــي أغســطس وســبتمبر ســاهمت
فــي أن يحتــل االعتــداء علــى هــذا النــوع مــن الحقــوق المرتبــة
األولــى مــن االعتــداءات.
 .4.16.18وقــد حــل االعتــداء علــى حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام فــي المرتبــة الثانيــة ،وقــد تكــررت االعتــداءات علــى
هــذا الحــق  28مــرة وبنســبة  %33مــن مجمــوع االعتــداءات.
 .4.16.19وتكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك  12مــرة،
وحــل بالمرتبــة الثالثــة بنســبة  ،%14فيمــا وقــع االعتــداء علــى
الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي لمــرة واحــدة.

 .4.16.11وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة مقارنــة مــع
مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي لبنــان  ،%37.6وتضمنــت
اعتــداءات علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية.
 .4.16.12وباإلضافــة إلــى االنتهــاكات التــي صــدرت عــن
المخوليــن بإنفــاذ القانــون والموظفيــن العمومييــن ،تعــرض
إعالميــون العتــداءات مــن غيــر المكلفيــن بإنفــاذ القانــون،
ومنهــم رجــال أعمــال ،كمــا تعــرض موقــع إعالمــي إلكترونــي
للقرصنــة مــن قبــل قراصنــة «تنظيــم داعــش».
ً
انتهــاكا صــدرت عــن
 .4.16.13وقــد وثــق التقريــر 61
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  12حالــة ،وبنســبة
 %75مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي لبنــان ،ومــن ضمنهــا
اعتــداءات جســيمة وتتحمــل الدولــة مســؤوليتها ،فيمــا لــم
يتــم التحقيــق مــع أي مــن مرتكبــي هــذه االنتهــاكات ،أو تقديــم
إنصــاف ألي مــن الضحايــا مــن الصحفييــن الذيــن تعرضــوا
العتــداءات علــى حــد علــم الراصديــن فــي «ســند».
 .4.16.14وقــد نتــج عــن اعتــداءات الجهــات المدنيــة وغيــر
ً
انتهــاكا فــي  12حالــة نســبتهم
المكلفــة بإنفــاذ القانــون 24
 %28.2مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي لبنــان ،وتضمنــت أيضــاً
انتهــاكات جســيمة وعلــى الدولــة التحقيــق بشــأنها.
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 .4.17دولة ليبيا

الجنســية) .وقــال المتحــدث باســم الحكومــة المؤقتــة حاتــم
العريبــي «إن جثــث خمســة مــن ســتة أفــراد شــكلوا طاقــم

الجدول رقم ( :)75انتهاكات حرية اإلعالم في ليبيا
عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

26

12

3

المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

6

2
8

 .4.17.1تعرضــت حريــة الصحفييــن فــي ليبيــا خــال نيســان

ــدت بالقــرب مــن مدينــة البيضــاء».
وج َ
شــبكة التلفزيــونِ ،

والمتهــم األبــرز بقتلهــم كان «تنظيــم داعــش».

.4.17.2

وتابعــت شــبكة «ســند» حالــة الصحفييــن

التونســيين المختطفيــن فــي ليبيــا «نذيــر القطــاري»
و»ســفيان الشــورابي» منــذ أيلــول  ،2014حيــث أعلنــت
الحكومــة الليبيــة فــي طبــرق بتاريــخ  2014/4/30مقتــل
الصحفييــن التونســيين القطــاري والشــورابي علــى أيــدي
عناصــر مــن «تنظيــم الدولــة».

 2015لضربــة قويــة بمقتــل  6صحفييــن ،حيــث اغتيــل

 .4.17.3ولــم يتمكــن الباحثــون فــي شــبكة «ســند» مــن

اإلعالمــي «مفتــاح القطرانــي» صاحــب شــركة إعالميــة فــي

الوصــول لمعلومــات حــول مصيــر الصحفييــن بعد أن ســبق

بنغــازي جــراء إطــاق رصــاص علــى رأســه فــي مقــر شــركته

وأعلــن تنظيــم «داعــش» إعدامهمــا بدايــة العــام .2015

فــي بنغــازي بليبيــا ،ولــم يعــرف الفاعــل ،وبــذات الوقــت تــم

 .4.17.4وكان الصحفيــان التونســيان ُاعتُ قــا ألول مــرة
فــي الثالــث مــن ســبتمبر  2014فــي شــرق ليبيــا ُ
وأفــرج

العثــور علــى جثــث خمســة مــن طاقــم شــبكة تلفزيــون برقــة
الذيــن اختطفــوا منــذ ثمانيــة شــهور ،وضمــت قائمــة الضحايــا
كال مــن« :خالــد الهميــل»« ،يونــس الصــل»« ،عبــد الســام
ً
الكحلــة»« ،يوســف القمــودي» ،ومحمــد جــال (مصــور مصــري

وفقــدا
عنهمــا بعــد أيــام ،ثــم اعتقلتهمــا مجموعــة مســلحة ُ
فــي منطقــة بشــرق ليبيــا فــي الثامــن مــن الشــهر نفســه،
تحقيقــا فــي
ً
وكانــت النيابــة العامــة فــي تونــس فتحــت
ـيين وال يــزال التحقيــق
ينايــر  2015حــول
الصحفييــن التونسـ ْ
ْ

جاريـ ًـا حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر ،ولــم يثبــت فقدانهمــا
للحيــاة.
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ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
ووثــق التقريــر 26

 .4.17.14وباإلضافــة إلــى االنتهــاكات التــي صــدرت عــن

اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي ليبيــا ،وتعــرض لهــا 12

المخوليــن بإنفــاذ القانــون والموظفيــن العمومييــن ،تعــرض

.4.17.5

ً
إعالميــا ،و 3مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي  8حــاالت،

إعالميــون العتــداءات مــن «تنظيــم داعــش» وتنظيمــات

منهــا  6حــاالت فرديــة ،وحالتــان جماعيتــان.

مســلحة أخــرى ومجهولــي الهويــة والمصــدر.

.4.17.6

وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا

.4.17.15

ً
انتهــاكا صــدرت عــن
وقــد وثــق التقريــر 13

اإلعالميــون فــي ليبيــا حيــث بلــغ عددهــا  9أشــكال وبنســبة

الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي حالتيــن ،وبنســبة

تبلــغ  %19مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا الباحــث

 %50مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي ليبيــا.

ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي والتــي
شــكال.
بلغــت 47
ً

.4.17.7

 .4.17.16وقــد نتــج عــن اعتــداءات «داعــش» وغيرهــا مــن
التنظيمــات ومجهولــي الهويــة والمصــدر  13انتهـ ً
ـاكا فــي 6

وســجل التقريــر  7انتهــاكات جســيمة صــدرت عــن

حــاالت نســبتهم  %50مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي ليبيــا،

«تنظيــم داعــش» ومجهولــي الهويــة ،وشــكلت نســبتها %27

وتضمنــت انتهــاكات جســيمة وعلــى الدولــة التحقيق بشــأنها.

مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي ليبيــا.

.4.17.8

 .4.17.17وربمــا فــي ليبيــا فقــط تســاوى االعتــداء علــى

ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق

الحــق فــي الحيــاة مــع حقــوق أخــرى ،حيــث فقــد  6إعالمييــن

اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن اإلعالمييــن

حياتهــم بالقتــل العمــد ،فيمــا تــم االعتــداء علــى الحــق فــي

ومؤسســات اإلعــام فــي ليبيــا قــد تعرضــت لالعتــداء علــى

حريــة الــرأي والتعبيــر  6مــرات.

الحــق فــي الحيــاة ،والحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،والحــق
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي والحــق فــي التملــك.

.4.17.9

وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة

اإلعــام فــي ليبيــا باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون فــي حالتيــن فقــط تضمنتــا  13انتهـ ً
ـاكا وبنســبة

 .4.17.18وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك بالمرتبــة
األولــى ،والحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بالمرتبــة
الرابعــة ،وأخيـ ً
ـرا االعتــداء على الحق في الســامة الشــخصية
بالمرتبــة الخامســة.

 %50مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي ليبيــا ،فيمــا ســجل التقريــر
 13انتهــاكا وقعــت فــي  6حــاالت صــدرت عــن «تنظيــم داعــش»
وتنظيمــات مســلحة أخــرى ومجهولــة المصــدر والهويــة ،مــا
شــكلت نســبتها  %50مــن االنتهــاكات.
 .4.17.10وقــد ســجل التقريــر مقتــل  6إعالمييــن ،وإصابــة
إعالمــي بجــروح ،ومنــع  5إعالمييــن مــن التغطيــة ،وحجــز حريــة
 4إعالمييــن ،وتكــرر حجــز أدوات العمــل  4مــرات ،واعتــدي علــى
مقــار مؤسســتين إعالميتيــن ،وتكــررت الخســائر الماديــة مرتين.

.4.17.11

وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة

وتمثلــت فــي القرصنــة اإللكترونيــة ،االعتــداء علــى أدوات
العمــل.

.4.17.12

وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض

لهــا اإلعالميــون ومؤسســات اإلعــام فــي ليبيــا  7انتهــاكات،
وتمثلــت بمقتــل  6إعالمييــن وإصابــة إعالمــي بجــروح.
 .4.17.13وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة مقارنــة مــع
مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي ليبيــا  ،%27وتضمنــت
اعتــداءات علــى الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الســامة
ا لشــخصية .
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 .4.18جمهورية مصر العربية
الجدول رقم ( :)76انتهاكات حرية اإلعالم في مصر

عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي
تعرضت
العتداءات

747

224

24

المجموع

عدد الحاالت

فردية

جماعية

142

116
258

 .4.18.1شــهدت مصــر حالــة مــن المخــاض السياســي أدت
إلــى تدهــور حالــة الحريــات اإلعالميــة بشــكل ملحــوظ ،وباعتقــاد
الباحــث فــإن العــام  2015كان مــن أبــرز األعــوام كارثيــة علــى حريــة
اإلعالمييــن وحقوقهــم فــي مصــر.
 .4.18.2وحلــت مصــر ثانيـ ًـا علــى مســتوى دول العالــم العربــي
فــي عــدد االنتهــاكات الكميــة وبنســبة  %18.5مــن المجمــوع
الكلــي لالنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر.
 .4.18.3لقــد الحــظ الباحــث زيــادة فــي تكــرر االعتــداءات علــى
اإلعالمييــن فــي حــاالت جماعيــة والتــي تمثــل غالبيتهــا بمنــع
التغطيــة وحجــب المعلومــات واالعتــداء الجســدي واللفظــي،
كمــا أظهــرت معــدالت االنتهــاكات التــي تمكــن الراصــدون فــي
شــبكة «ســند» مــن رصدهــا وتوثيقهــا ،أن أكثــر هــذه المعــدالت
وقعــت خــال أيــار  2015بنحــو  88انتهـ ً
ـاكا مقارنــة بشــهر نيســان
حيــث وقــع  85انتهــاكا ،مســجلة بذلــك أكثــر دول العالــم العربــي
التــي وقعــت بهــا انتهــاكات بحــق اإلعالمييــن خــال شــهرين
متتالييــن.
 .4.18.4وتبيــن أن الســلطات المصريــة تعمــدت منــع التغطيــة
وحجــب المعلومــات عــن إعالمييــن دون ســواهم ،وتختــار التمييز
بيــن أعضــاء نقابــة الصحفييــن وغيــر األعضــاء فــي النقابــة،
خاصــة فيمــا يتعلــق بتغطيــة ملفــات الفســاد ،ومــا يتعلــق أيضـ ًـا
باألنشــطة والحراك الحكومي الرســمي ومنها انتخابات الغرفة
التجاريــة باإلســكندرية التــي ســمحت لصحفييــن بالتغطيــة دون
ســواهم ،كمــا لوحــظ التضييــق علــى المؤسســات اإلعالميــة
التــي تختلــف آيديولوجيتهــا عــن سياســة الدولــة ،كحالة التضييق
علــى قنــاة األناضــول التركيــة ،فــي الوقــت الــذي تعــرض فيــه
مراســل قنــاة دريــم ـ بالمقابــل ـ لالعتــداء مــن قبــل أنصار لجماعة
االخــوان المســلمين أثنــاء قيامــه بإعــداد تقريــر إعالمــي ،مــا
يســمح بالقــول أن التجاذبــات السياســية والخلــط بيــن العمــل
ً
متواجــدا منــذ العــام  ،2011مــا
اإلعالمــي والسياســي بقــي
ســمح بالمزيــد مــن االنتهــاكات.
 .4.18.5ومــن أبــرز مــا الحظــه التقريــر مــن انتهــاكات وقعــت
فــي مصــر مــا صــدر عــن المدعيــن العاميــن مــن تعميمــات بمنــع
النشــر ،وتعلقــت بمنــع النشــر بعــدة وقائــع مــن أبرزهــا مقتــل
الناشــطة شــيماء الصبــاغ ،وحظــر النشــر في القضيــة المعروفة
إعالميــا بقضيــة «أنصــار بيــت المقــدس» ،إضافــة إلــى حظــر
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النشــر فــي القضيــة المعروفــة إعالميـ ًـا بـ»مقتــل محامــي
داخــل قســم شــرطة المطريــة» ،إلــى جانــب منــع النشــر
فــي محاكمــة الرئيــس الســابق محمــد مرســي وغيرهــا مــن
المحاكمــات ذات الطابــع العــام.
 .4.18.6وتعمــد الباحــث عــدم فــرز العديــد مــن الحــاالت التــي
وقعــت فــي مصــر ونشــرها لمــا تحتاجــه مــن بحــث متعمــق
لضمــان المهنيــة فــي التوثيــق ،وخاصــة مــا يتعلــق بمحاكمــة
عــدد مــن الصحفييــن الذيــن تم اعتقالهم سـ ً
ـابقا ويتعرضون
لمحاكمــات بتهــم متعــددة أبرزهــا تهديــد أمــن الدولــة مــن
خــال االنضمــام لجماعــة االخــوان المســلمين ،إذ يختلــط
السياســي باإلعالمــي دون العثــور علــى أدلــة قطعية تثبت
أن اعتقالهــم جــاء علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي.
 .4.18.7وفــي هــذا الســياق؛ يعتقــد الباحــث أن رصــد
ً
ً
صعبــا ،وذلــك
أمــرا
وتوثيــق االنتهــاكات فــي مصــر بــات
تحــت واقــع اســتخدام قانــون مكافحــة اإلرهــاب الــذي يجيــز
حبــس الصحفييــن ،لكــن المعلومــات التــي تمكــن الباحثــون
مــن حصرهــا عــن االنتهــاكات التــي تقــع علــى الصحفييــن
المصرييــن مــن اعتقــال وحبــس وتوقيــف تبقــى منقوصــة
بدعــوى أن الصحفييــن الذيــن يتــم اعتقالهــم ينتمــون لجماعة
االخــوان المســلمين ،وأن لديهــم أنشــطة تهــدد أمــن الدولــة
وتعمــل علــى تقويــض نظــام الحكــم.
 .4.18.8لقــد وافقــت الحكومــة المصريــة خــال شــهر يوليو/
تمــوز  2015علــى إجــراء تعديــل مــادة فــي مشــروع قانــون
اإلرهــاب تقضــي بســجن كل مــن ينشــر تقاريــر تتنافــى
مــع المنظــور الرســمي واســتبدلتها بغرامــة ماليــة اعتبرهــا
البعــض كبيــرة للغايــة ،وتنــص هــذه المــادة علــى ســجن
الصحفييــن الذيــن يبثــون أخبــارا كاذبــة ،هــذا مــع اســتمرار
حبــس الصحفييــن.
 .4.18.9القانــون الجديــد يقضــي بتجريــم نشــر أي أخبــار
أو بيانــات أو إحصائيــات تتعــارض مــع مــا تقدمــه الحكومــة
حــول العمليــات اإلرهابيــة ،فضــا عــن وجــود مــادة فــي هــذا
القانــون تســمح بحبــس الصحفييــن مـــدة ال تقــل عــن عاميــن
إذا مــا نشــروا بيانــات مخالفــة لبيانــات الحكومــة.
 .4.18.10وجــاء قــرار الحكومــة بالموافقــة علــى تعديــل هــذا
البنــد ،بعــد أن قدمــت نقابــة الصحفييــن اعتراضـ ًـا يشــير إلــى
أن مقتــرح القانــون يشــكل انتهــاكا صريحــا لحريــة الصحافــة،
ويخالــف الدســتور المصــري الــذي اعتمــد فــي عــام .2014
 .4.18.11وقالــت نقابــة الصحفييــن المصرييــن« :لقــد خلــق
ً
نوعــا آخــر مــن الســجن» ،وأدانــت المنطــق
هــذا التعديــل
الشــمولي للقانــون والــذي يهــدف إلــى إســكات كافــة
األصــوات المعارضــة فــي مصــر ،وقالــت النقابــة فــي
اعتراضهــا« :تخالــف المــادة  33نــص المــادة  71مــن الدســتور
والتــي تنــص علــى :يحظــر بــأي وجــه فــرض رقابــة علــى
الصحــف ووســــائل اإلعــام المصــــرية أو مصادرتهــا أو
وقفهــا أو إغالقهــا .ويجــوز اســتثناء فــرض رقابــة محــددة
عليهــا فــي زمــن الحــرب أو التعبئــة العامــة .باإلضافــة إلــى
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ذلــك ،فإنــه ال توجــد نصــوص بديلــة لهــذه المــادة تتصــدى لنشــر
األخبــار الكاذبــة بســوء قصــد فــي مــواد القوانيــن األخــرى».
 .4.18.12وتصاعــدت حــدة االنتهــاكات الممنهجــة وواســعة
النطــاق فــي مصــر خــال تمــوز /يوليــو  ،2015حيــث الحــظ
التقريــر تزايـ ً
ـدا فــي االعتــداءات علــى الصحفييــن واإلعالمييــن
مــن الناحيــة الكميــة ،ويعتقــد الباحثــون أن إجــراءات منــع التغطية
التــي تتخذهــا األجهــزة األمنيــة إلى جانب مســؤولين ومتنفذين
كانــت الســبب وراء التوســع فــي االعتــداءات خاصــة الجماعيــة
منهــا ،إضافــة إلــى المحاكمــات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون
ـادا وسـ ً
ـرا اعتيـ ً
فــي مصــر وباتــت أمـ ً
ـائدا.
 .4.18.13وتعــرض صحفيــون وإعالميــون يــوم الخامــس
والعشــرين مــن ينايــر الــذي صــادف الذكــرى الرابعــة لثــورة 25
ينايــر ،العتــداءات عديــدة فــي عــدد مــن المناطــق التــي شــهدت
تظاهــرات وتجمعــات إلحيــاء هــذه الذكــرى وســط تواجــد أمنــي
كثيــف مــن األجهــزة األمنيــة ،وتمكنــت شــبكة «ســند» مــن رصــد
ً
انتهــاكا
 8حــاالت وقعــت فــي ذلــك اليــوم وتضمنــت 33
ً
ً
ً
صحفيــا ،منهــم صحفيــة
ومصــورا
إعالميــا
وقعــت بحــق 11
تحمــل جنســية أجنبيــة.
 .4.18.14ومــن القضايــا البــارزة التــي وثقهــا التقريــر تكــرر
المحاكمــات غيــر العادلــة بحــق إعالمييــن  32مــرة ،وقــد حلــت
االنتهــاكات غيــر العادلــة بالمرتبــة الخامســة علــى قائمــة
االنتهــاكات فــي مصــر وبنســبة  %4.3مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة ،مــا يؤشــر علــى االســتخدام المتعســف للســلطة
القضائيــة تجــاه قضايــا النشــر.
 .4.18.15وقــد وثــق التقريــر  484انتهـ ً
ـاكا صــدرت عــن الموظفين
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  141حالــة ،وبنســبة  %64.8مــن
االنتهــاكات الموثقــة فــي مصــر .فيمــا وثــق  165انتهـ ً
ـاكا وقعــت
فــي  58حالــة وبنســبة  %22مــن االنتهــاكات الموثقــة صــدرت
عــن أشــخاص وجهــات مــن غيــر المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ،بينمــا
ً
انتهاكا
نتج عن االســتخدام المتعســف للســلطات القضائية 98
وقعــت فــي  59حالــة وبلغــت نســبتهم  %13مــن المجمــوع
العــام لالنتهــاكات فــي مصــر.

اإلنســانية لإلعالمييــن ،وجــد الباحــث أن اإلعالمييــن
ومؤسســات اإلعــام فــي مصــر قــد تعرضــت لطيــف واســع
مــن االعتــداء علــى  9حقــوق تمثلــت فــي االعتــداء علــى
الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،والحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي والحــق فــي الســامة الشــخصية ،الحــق فــي
التملــك ،الحــق فــي محاكمــة عادلــة ،الحــق فــي الخصوصيــة،
الحــق فــي حريــة التنقــل والســفر واإلقامــة ،الحــق فــي عــدم
الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية
والمهينــة والحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة.
 .4.18.20وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة
اإلعــام فــي مصــر باعتقاد الباحث مــن الموظفون المكلفون
بإنفــاذ القانــون فــي  141حالــة تضمنــت  484انتهـ ً
ـاكا وبنســبة
 %64.6مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي مصــر ،فيمــا ســجل
التقريــر  165انتهــاكا وقعــت فــي  58حالــة ارتكبهــا مــن هــم مــن
غيــر الموظفييــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ،وشــكلت نســبته
 %22.1مــن مجمــوع االنتهــاكات ،كمــا وشــكلت اإلنتهــاكات
الناتجــة عــن اإلســتخدام المتعســف للســلطة القضائيــة مــا
نســبته  %13.1بواقــع  98إنتهــاكا وقعــت فــي  98حالــة.
 .4.18.21تصدر انتهاك المنع من التغطية قائمة اإلنتهاكات
التــي وثقهــا التقريــر والتــي وقعــت فــي مصــر لعــام 2015
حيــث تكــرر  221مــرة بنســبة  %29.6مــن مجمــوع اإلنتهــاكات
فــي مصــر وبلــغ نســبة  %5.5مــن المجمــوع العــام لإلنتهــاكات
الواقعــة علــى الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي.
 .4.18.22وشــغل المرتبــة الثانيــة انتهــاك حجــب المعلومــات
بتكــرار بلــغ  98مــرة وبنســبة  ،%13تبعــه حجــز الحريــة بتكــرار بلــغ
 68مــرة وبنســبة .%9
 .4.18.23وتكــرر انتهــاك اإلعتــداء الجســدي  59مــرة ،ومارســت
الســلطات القضائيــة انتهــاك المحاكمــة غيــر العادلــة بتكــرار
بلــغ  32مــرة ،بينمــا تكــرر اإلعتــداء اللفظــي  30مــرة ،واإلضــرار
باألمــوال والخســائر بالممتلــكات  ،24واإلعتقــال التعســفي

ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
 .4.18.16ووثــق التقريــر 747
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي مصــر ،وتعــرض لها 224
ً
إعالميــا ،و 24مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي  258حالــة،
منهــا  142حالــة فرديــة ،و 116حالــة جماعيــة.
 .4.18.17وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا
اإلعالميــون فــي ليبيــا حيــث بلــغ عددهــا  38شــكال وبنســبة
تبلــغ  %80.8مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا الباحــث
ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي والتــي
شــكال.
بلغــت 47
ً
 .4.18.18وســجل التقريــر  9أشــكال مــن اإلنتهــاكات الجســيمة
ً
انتهــاكا ،شــكلت مــا نســبته  %17مــن
التــي تكــررت لتبلــغ 127
مجمــوع اإلنتهــاكات الموثقــة فــي مصــر.
 .4.18.19ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
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 23مــرة ،وجــاء انتهــاك اإلصابــة بجــروح إلــى جانــب اإلعتــداء
علــى أدوات العمــل بتكــرار  18مــرة لــكل منهمــا.
 .4.18.24لقــد تكــرر حجــز أدوات العمــل بتكــرار  17مــرة ،تــاه
حــذف محتويــات الكاميــرا بتكــرار  16مــرة ،والتهديــد باإليــذاء
بتكــرار بلــغ  15مــرة ،المنــع مــن النشــر والتوزيــع بتكــرار  14مــرة،
الحبــس بتكــرار  12مــرة ،والتحقيــق األمنــي  11مــرة .وتعــرض
 8إعالمييــن للتوقيــف التعســفي ،وتكــررت مصــادرة أدوات
العمــل  8مــرات ،وتعــرض  7إعالمييــن للمضايقــة ،وتم االعتداء
علــى حرمــة منــازل  6إعالمييــن ،وتعرضــت  5مواقــع إلكترونيــة
للقرصنــة ،وتعــرض  5إعالمييــن العتــداءات علــى ممتلكاتهــم
الخاصــة ،وتكــررت الرقابــة المســبقة  5مــرات ،كمــا تكــرر االعتــداء
علــى مقــار العمــل  5مــرات.
 .4.18.25لقــد وثــق التقريــر اعتــداءات تكــررت لمرتيــن وثــاث
مــرات وتمثلــت فــي المنــع مــن التنقــل والســفر ،حجــز الوثائــق
الرســمية ،المصــادرة بعــد الطبــع ،التعذيــب واالختفــاء القســري.
 .4.18.26وقــد وقعــت انتهــاكات لمــرة واحــدة وتمثلــت فــي
حجــب المواقــع اإللكترونيــة ،عــدم منــح تصريــح عمــل ،الفصــل
التعســفي ،إيذاء ذوي القربى ،الحرمان من العالج ،التحريض،
المعاملــة المهينــة ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي
والمنــع مــن اإلقامــة.
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 .4.18.27وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا
اإلعالميــون ومؤسســات اإلعــام فــي مصــر  127انتهـ ً
ـاكا
جسـ ً
ـيما ،وتمثــل أعالهــا باالعتــداءات الجســدية واالعتقــال
والتوقيــف التعســفي والحبــس واإلصابــات بجــروح.
 .4.18.28وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة مقارنــة مــع
مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي مصــر  ،%17وتضمنــت
اعتــداءات علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية ،والحــق
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي والحــق فــي عــدم التعــرض
للتعذيــب أو المعاملــة القاســية أو المهينــة.
 .4.18.29وباإلضافــة إلــى االنتهــاكات التــي صــدرت
عــن المخوليــن بإنفــاذ القانــون والموظفيــن العمومييــن،
تعــرض إعالميــون العتــداءات مــن جهــات وأشــخاص غيــر
مخوليــن بإنفــاذ القانــون ومــن مجهولــي الهويــة ،إضافــة
إلــى انتهــاكات صــدرت علــى خلفيــة االســتخدام المتعســف
للســلطة القضائيــة بحــق اإلعالمييــن خــال تعرضهــم
للمحاكمــات.
ً
انتهــاكا صــدرت عــن
 .4.18.30وقــد وثــق التقريــر 484
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  141حالــة،
وبنســبة  %64.8مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي مصــر .فيمــا
وثــق  165انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  58حالــة وبنســبة  %22مــن
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االنتهــاكات الموثقــة صــدرت عــن أشــخاص وجهــات مــن غيــر
المكلفين بإنفاذ القانون ،بينما نتج عن االســتخدام المتعســف
للســلطات القضائيــة  98انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  59حالــة وبلغــت
نســبتهم  %13مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات فــي مصــر.
الجــدول رقــم ( :)77الجهــات المنتهكــة فــي مصــر حســب عــدد
االنتهــاكات والحــاالت ونســبتها
الجهة المنتهكة

الحاالت

االنتهاكات

%

الموظفون العموميون
والمكلفون بإنفاذ القانون

141

484

64.8

االنتهاكات من غير الموظفين
المكلفين بإنفاذ القانون

58

165

22

االستخدام المتعسف
للسلطة القضائية

59

98

13

المجموع

258

747

%100

 .4.18.31مــن واقــع االنتهــاكات التــي تمكــن فريــق برنامــج
«عيــن» لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام
مــن توثيقهــا فــي مصــر عــام  ،2015فــإن الباحــث يعتقــد بــأن
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ارتكبــوا النســبة األكبــر
مــن االنتهــاكات فــي  484انتهـ ً
ـاكا علــى إعالمييــن ومؤسســات
إعالميــة فــي  141حالــة ،تمثــل غالبيتهــا بمنــع التغطيــة وحجــب
المعلومــات وحجــز الحريــة واالعتــداء الجســدي واالعتقــال
التعســفي ،وقد بلغت نســبتها من المجموع العام لالنتهاكات
فــي مصــر .%64.8
 .4.18.32والحــظ الباحــث كثــرة االعتــداء علــى اإلعالمييــن عنــد
قيامهــم بتغطيــة زيــارات وأنشــطة المســؤولين والمحافظيــن
فــي مختلــف مــدن ومحافظــات مصــر؛ فبتاريــخ 2015/3/19
تعــرض الصحفــي «حــازم الخولــي» مراســل جريــدة الشــروق
للضــرب مــن قبــل أفــراد قــوات التأميــن المكلفــة بتأميــن موكــب
محافــظ بنــي ســويف ووزيــرة القــوى العاملــة أثنــاء تغطيتــه
لزيــارة الوزيــرة ناهــد العشــري فــي افتتــاح إعــادة إعمــار قريــة عبــد
اللطيــف فــي مصــر.
 .4.18.33ومــن الالفــت تكــرر االنتهــاكات التــي وقعــت علــى
الصحفييــن فــي انتخابــات مجلــس النــواب بالمرحلــة األولــى
يومــي  18و ،19وإعــان نتائــج المرحلــة األولــى يــوم 20
أكتوبــر  ،2015حيــث جــرت انتخابــات المرحلــة األولــى لمجلــس
النــواب داخــل مصــر فــي  14محافظــة هــي الجيــزة والفيــوم
وبنــي ســويف والمنيــا وأســيوط والــوادي الجديــد وســوهاج
وقنــا واألقصــر وأســوان والبحــر األحمــر واإلســكندرية والبحيــرة
ومطــروح ،وخصــص يــوم  20أكتوبــر إلعــان نتائــج المرحلــة
األولــى وتقديــم التظلمــات للجنــة العليــا والفصــل فيهــا.
 .4.18.34وشــهدت األيــام الثالثــة الممتــدة مــن  18ولغايــة 20
أكتوبــر انتهــاكات يعتقــد الباحــث أنهــا ممنهجــة وواســعة النطــاق
بهــدف منــع الصحفييــن مــن التغطيــة ،وإلــى جانــب اعتــداءات
األجهــزة األمنيــة الكفيلــة بتأميــن الحمايــة بمراكــز االقتــراع،
فقــد عمــد مناصــرون لعــدد مــن المرشــحين إلــى االعتــداء علــى

الصحفييــن ومنعهــم مــن التغطيــة نتيجــة بعــض المخالفــات
االنتخابيــة التــي وقعــت بوجــود الصحفييــن واإلعالمييــن.
 .4.18.35وشــهدت انتخابــات جولــة اإلعــادة بالمرحلــة
ً
أيضــا والتــي جــرت يومــي  27و 28أكتوبــر موجــة
األولــى
مــن االعتــداءات التــي وجــد الباحــث أنهــا اعتــداءات ممنهجــة
علــى غــرار المرحلــة األولــى واألساســية مــن االنتخابــات.
وجــرى تصويــت اإلعــادة داخــل الجمهوريــة بالمرحلــة األولــى
لمحافظــات الجيــزة ،الفيــوم ،بني ســويف ،المنيا ،أســيوط،
الــوادي الجديــد ،ســوهاج ،قنــا ،األقصــر ،أســوان ،البحــر
األحمــر ،اإلســكندرية ،البحيــرة ومرســى مطــروح.
 .4.18.36وتعــددت حــاالت منــع اإلعالمييــن الرياضييــن مــن
تغطيــات وقائــع األحــداث الرياضيــة خاصــة تلــك المتعلقــة
بمباريــات كــرة القــدم.
 .4.18.37ويعتقــد الباحــث أن مصــر هــي أكثــر الــدول العربيــة
ً
ـتخداما للتعســف في ســلطاتها القضائية بالمحاكم تجاه
اسـ
الصحفييــن ،إضافــة إلــى التعســف فــي اإلجــراءات التــي
مــن شــأنها أن تشــكل اعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي
والتعبيــر مــن خــال تعميمــات حظــر النشــر ومنــع الصحفييــن
مــن تغطيــة المحاكمــات ذات طابــع الــرأي العــام.
 .4.18.38لقــد وثــق التقريــر  98انتهـ ً
ـاكا يعتقــد الباحــث أنهــا
نتجــت مــن خالل االســتخدام المتعســف للســلطة القضائية
فــي مصــر ،ووقعــت فــي  59حالــة ،وتشــكل مــا نســبته %8
مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي مصــر ،وبلــغ أعالهــا
االعتــداء علــى الحــق فــي محاكمــة عادلــة والتــي تكــررت 32
مــرة ،كذلــك إجــراءات منــع التغطيــة وحجــب المعلومــات،
فيمــا وثــق التقريــر  6قــرارات بحبــس  6إعالمييــن ومنــع
إعالمــي أجنبــي مــن اإلقامــة.
 .4.18.39وكان فريــق رصــد «عيــن» التابــع لشــبكة «ســند»
قــد تابــع خــال العــام  2015حالــة صحفيي الجزيــرة اإلنجليزية
فقــد وثــق الراصــدون التطــورات علــى قضيتهــم خــال
أغســطس حيــث حوكــم كل مــن «باهــر محمــد»« ،محمــد
فهمــي» ،و»بيتــر غريســتي» بالســجن لمــدة  3ســنوات.
 .4.18.40وواجــه الصحفيــون تهــم نشــر أخبــار كاذبــة
والتحريــض ضــد مصــر ،واصطنــاع مشــاهد كاذبــة،
واالنضمــام لجماعــة أسســت علــى خــاف أحــكام القانــون
فــي إشــارة لجماعــة اإلخــوان المســلمين ،واســتهداف
المنشــآت العامــة ،وتعريــض ســامة المجتمــع وأمنــه
للخطــر ،ومنــع مؤسســات الدولــة مــن ممارســة أعمالهــا.
 .4.18.41ونــدد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن الــذي يتولــى
إدارة شــبكة «ســند» بقــرار محكمــة جنايــات القاهــرة بســجن
صحفيــي الجزيــرة اإلنجليزيــة لمــدة  3ســنوات ،وقــال فــي
بيــان صــادر عنــه «نحــن نرفــض أحــكام الســجن ألنهــا ضــد
حريــة اإلعــام وتتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة».
 .4.18.42ويعتقــد الباحــث أن جملــة مــن االنتهــاكات ومنهــا
جســيمة صــدرت عــن أشــخاص ومؤسســات مدنيــة غيــر
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مكلفــة بإنفــاذ القانــون ،وال تتبــع لهيئــات ودوائــر حكوميــة،
ً
وايضــا اعتــداءات بقــي مرتكبوهــا «مجهولــي الهويــة» ،وقــد
بلــغ عددهــا  165انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  58حالــة وبلغــت نســبتها
مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي مصــر  .%22وبلغــت
أعالهــا انتهــاكات منــع التغطيــة واالعتــداء الجســدي واللفظــي.
 .4.18.43لقــد وثــق التقريــر إلــى جانــب اعتــداءات األجهــزة
األمنيــة يــوم الخامــس والعشــرين مــن ينايــر الــذي صــادف
الذكــرى الرابعــة لثــورة  25ينايــر ،اعتــداءات عديــدة فــي عــدد
مــن المناطــق التــي شــهدت تظاهــرات وتجمعــات إلحيــاء هــذه
الذكــرى مــن قبــل مناصريــن للجيــش والشــرطة وســط حضــور
وتواجــد أمنــي مــن األجهــزة األمنيــة وأمــام مرآهــم دون أن
يتدخلــوا لحمايــة اإلعالمييــن؛ فقــد ألقــى بعــض المتظاهريــن
مــن مؤيــدي الجيــش والشــرطة بشــارع رمســيس القبــض علــى
«ســارة هشــام» الصحفيــة بجريــدة «الفجــر» أثنــاء تغطيتهــا
أحــداث ذكــرى ثــورة ينايــر ،وحاصــر عشــرات المواطنيــن الفتــاة
وقامــوا بتســليمها لقــوات األمــن المتمركــزة بميــدان عبــد
المنعــم ريــاض ،حيــث تعرضــت لالعتــداء بالضــرب المبــرح مــن
قبــل مدنييــن وقــوات الشــرطة.
 .4.18.44مــن الواضــح أن اإلعالمييــن المصرييــن تعرضــوا
العتــداءات واســعة النطــاق على حريتهــم وحقوقهم اإلعالمية،
ً
ً
واسعا ال يستهان
طيفا
حيث شكلت االعتداءات على  9حقوق
بــه ،وهــو مؤشــر علــى أن الصحفييــن المصرييــن معرضــون
لهــذه االعتــداءات خاصــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة ودوائــر
الدولــة الرســمية ،كمــا تتحمــل الدولــة مســؤولية االعتــداءات
التــي يتعرضــون لهــا مــن جهــات أخــرى ،وينبغــي التحقيــق بهــا
ومســاءلة مرتكبيهــا ومســاءلة رجــال األمــن المكلفيــن بإنفــاذ
القانــون الذيــن كانــوا متواجديــن عنــد االعتــداء علــى اإلعالمييــن
ولــم يقومــوا بحمايتهــم.
 .4.18.45لقــد حــل االعتــداء علــى الحــق فــي حرية الــرأي والتعبير
واإلعــام بالمرتبــة األولــى فــي خــرق واضــح للعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي صادقــت عليــه
مصــر ونشــرته فــي جريدتهــا الرســمية ،حيــث تكــرر  384مــرة
وبنســبة بلغــت نصــف مجمــوع االنتهــاكات الكميــة الموثقــة بـــ
.%51.4
ً
أيضــا أن تحــل االعتــداءات علــى الحــق
 .4.18.46ومــن الخطيــر
فــي الســامة الشــخصية بالمرتبــة الثانيــة وقــد تكــررت 124
مــرة وبنســبة بلغــت  %16.6مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وهــو مــا
ً
خرقــا التفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
يشــكل
ً
وأيضــا مــن الخطيــر أن يتكــرر االعتــداء علــى الحــق
.4.18.47
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي  116مــرة وبنســبة %15.5
مــن االعتــداءات علــى اإلعالمييــن فــي مصــر مــن خــال تكــرر
عمليــات اعتقــال الصحفييــن وتوقيفهــم وحبســهم وحجــز
ً
تعســفيا.
حريتهــم
 .4.18.48كمــا تعــرض الصحفيــون ومؤسســات اإلعــام أيضـ ًـا
العتــداءات علــى الحــق فــي التملــك مــن خــال مصــادرة وحجــز
واالعتــداء علــى أدوات العمــل اإلعالمــي الــذي تكــرر  77مــرة
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وبنســبة بلغــت  %10.3مــن مجمــوع االنتهــاكات.
 .4.18.49وتكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي محاكمــة عادلــة
 32مــرة ،وهــو بالمناســبة معــدل مرتفــع ال يســتهان بــه،
وهــو مــا تمكــن الراصــدون فــي «ســند» مــن التثبــت مــن
وقوعــه ،وشــكلت نســبتها  %4.3مــن مجمــوع االعتــداءات
علــى حقــوق اإلعالمييــن فــي مصــر.
 .4.18.50ولقــد وثــق التقريــر  6اعتــداءات علــى الحــق فــي
الخصوصيــة مــن خــال مداهمــة منــازل  6إعالمييــن ،كمــا
وثــق  4اعتــداءات علــى الحــق فــي حريــة التنقــل والســفر
واإلقامــة ،و 3اعتــداءات علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع
للتعذيــب والمعاملــة القاســية أو الــا إنســانية والمهينــة،
ً
واحــدا علــى الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة.
واعتــداء

 .4.19المملكة المغربية
الجدول ( :)78انتهاكات حرية اإلعالم في المغرب

عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

164

45

9

المجموع

عدد الحاالت
فردية

جماعية

47

5
52

 .4.19.1الحــظ الباحــث مــن هواجــس االنتهــاكات التــي
تمكنــت «ســند» مــن رصدهــا فــي المغــرب بــأن اإلعالمييــن
المغاربــة خاصــة العامليــن فــي الميــدان معرضــون
لالعتقــال أو االعتــداءات الجســدية بســبب قيامهــم
بالتغطيــات اإلعالميــة التــي تعارضهــا العديــد مــن الجهــات
فــي المغــرب ســواء مســؤولون ومتنفــذون أو أجهــزة
أمنيــة أو رجــال ديــن وغيرهــم.
 .4.19.2ولوحــظ أن الصحفييــن المغاربــة ال زالــوا
يتعرضــون للمحاكمــات بســبب عملهــم اإلعالمــي ،وقــد
تعــرض صحفــي لثمانــي قضايــا أمــام المحاكــم فــي وقــت
واحــد ومــن جهــات متعــددة.
ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
 .4.19.3ووثــق التقريــر 164
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي المغــرب ،وتعــرض
ً
إعالميــا ،و 9مؤسســات إعالميــة ،ووقعــت فــي
لهــا 45
 52حالــة ،منهــا  47حالــة فرديــة ،و 5حــاالت جماعيــة.
 .4.19.4وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا
ـكال وبنســبة
اإلعالميــون فــي ليبيــا حيــث بلــغ عددهــا  27شـ ً
تبلــغ  %57.5مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا الباحــث
ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي والتي
ـكال.
بلغــت  47شـ ً
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انتهاكا جسـ ً
ً
ـيما ،وشــكلت نســبتها
 .4.19.5وســجل التقرير 34
 %20.7مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي ليبيا.
 .4.19.6ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن اإلعالمييــن
ومؤسســات اإلعــام فــي المغــرب قــد تعرضــت لالعتــداء
علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية ،الحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر ،الحــق بالتملــك ،الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي ،الحــق فــي حريــة التنقــل واإلقامــة ،الحقــوق فــي
مجــال شــؤون القضــاء ،الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب
أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا
إنســانية أو المهينــة ،الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة والحــق
فــي الخصوصيــة.
 .4.19.7وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة
اإلعــام فــي المغــرب باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  34حالــة تضمنــت  121انتهـ ً
ـاكا
وبنســبة  %73.8مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي المغــرب ،فيمــا
ســجل التقريــر  39انتهــاكا وقعــت فــي  16حالــة صــدرت عــن
أشــخاص مدنييــن ومتنفذيــن ونــواب ومجهولــي الهويــة مــن
غيــر المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ،مــا شــكلت نســبتها %23.87
مــن االنتهــاكات .بينمــا ســجلت محاكمتــان غيــر عادلتيــن مــن
خــال االســتخدام المتعســف للســلطة.

 .4.19.8وقــد ســجل التقريــر  33تكـ ً
ـرارا بمنــع التغطيــة ،و21
تكــرارا لالعتــداء اللفظــي ،وتــم االعتــداء علــى  17إعالميــاً،
ً
ً
إعالميــا ،وتكــرر حجــز أدوات العمــل  11مــرة،
وحجــز حريــة 12
وأصيــب  8إعالمييــن بجــروح ،وتكــررت الخســائر الماديــة 7
مــرات ،وتعــرض  6إعالمييــن لتهديــدات باإليــذاء ،وتكــرر منــع
النشــر  5مــرات ،وحجــز الوثائــق الرســمية  4مــرات ،فيمــا
تعــرض  4إعالمييــن للمضايقــة ،وتكــرر االعتــداء علــى أدوات
العمــل  4مــرات ،كمــا تكــرر حــذف محتويــات الكاميــرا  4مــرات،
وتكررت مصادرة أدوات العمل  3مرات ،وحجبت المعلومات
عــن  3إعالمييــن ،وتعــرض  3إعالمييــن لالعتقــال التعســفي،
ومثلهــم للتوقيــف التعســفي ،ومنــع  3إعالمييــن أجانــب من
اإلقامــة فــي البــاد ،وتعــرض موقعــان إعالميــان للقرصنــة
اإللكترونيــة ،وتعــرض صحفيــان لمحاكمــات غيــر عادلــة ،وتكــرر
االعتــداء علــى ممتلــكات الصحفييــن الخاصــة مرتيــن ،فيمــا
تعــرض إعالميــان لمعاملــة مهينــة.
 .4.19.9وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة
وتمثلــت فــي المنــع مــن التنقــل والســفر ،التحريــض،
االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة وحجــب المواقــع
اإللكترونيــة.
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 .4.19.10وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا
ً
انتهــاكا،
اإلعالميــون ومؤسســات اإلعــام فــي المغــرب 34
ً
جســديا ،وبالدرجــة
وتمثلــت بالدرجــة األولــى فــي  17اعتــداء
الثانيــة بإصابــة  8إعالمييــن بجــراح ،وثالثـ ًـا باعتقــال  6إعالمييــن
وتوقيفهــم تعسـ ً
ـفيا ،فيمــا تعــرض إعالميــان لمعاملــة مهينــة
وصحفــي تعــرض لتهديــد بالقتــل.

 .4.19.11وبلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة مقارنــة مــع
مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي المغــرب  ،%20.7وتضمنــت
اعتــداءات علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية ،والحــق
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي والحــق فــي عــدم الخضــوع
للتعذيــب والمعاملــة القاســية أو المهينــة أو الــا إنســانية.
 .4.19.12وباإلضافــة إلــى االنتهــاكات التــي صــدرت عــن
المخوليــن بإنفــاذ القانــون والموظفيــن العمومييــن ،تعــرض
إعالميــون العتــداءات مــن أشــخاص ومؤسســات مدنيــة
ومجهولــي الهويــة.
ً
انتهــاكا صــدرت عــن
 .4.19.13وقــد وثــق التقريــر 121
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  34حالــة ،وبنســبة
 %73.8مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي المغــرب .كمــا وثــق
محاكمتيــن غيــر عادلتيــن.
 .4.19.14وقــد نتــج عــن اعتــداءات غيــر المكلفيــن بإنفــاذ
ً
انتهــاكا فــي  16حالــة نســبتهم  %23.8مــن
القانــون 39
االنتهــاكات الموثقــة فــي المغــرب ،وتضمنــت علــى انتهــاكات
جســيمة وعلــى الدولــة التحقيــق بشــأنها.
 .4.19.15مــن واقــع االنتهــاكات التــي تمكــن فريــق برنامــج
«عيــن» لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة
اإلعــام مــن توثيقهــا فــي المغــرب عــام  ،2015فــإن الباحــث
يعتقــد بــأن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ارتكبــوا 121
ً
انتهــاكا علــى إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة فــي  34حالــة،

تمثــل غالبيتهــا بمنــع التغطيــة وحجــز الحريــة وحجــز أدوات العمــل
واالعتــداء اللفظــي ،وقــد بلغــت نســبتها مــن المجمــوع العــام
لالنتهــاكات فــي المغــرب  .%73.8أي مــا يقــارب ثالثــة أربــاع
االنتهــاكات الموثقــة.
 .4.19.16ونتــج عــن االســتخدام المتعســف للســلطة
القضائيــة باعتقــاد الباحــث تعــرض إعالمييــن لمحاكمــات غيــر
عادلــة علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي.
ً
انتهــاكا صــدرت مــن جهــات
 .4.19.17وســجل التقريــر 39
غيــر مخولــة بإنفــاذ القانــون ،ووقعــت فــي  16حالــة ،وشــكلت
نســبتهم مــن المجمــوع العــام لالنتهاكات فــي المغرب .%23.8
وقــد تســيدت االعتــداءات الجســدية واللفظيــة ومنــع التغطيــة
قائمــة انتهــاكات غيــر المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي المغــرب،
كمــا تضمنــت علــى  9انتهــاكات جســيمة بلغــت نســبتها مــن
مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة فــي المغــرب .%28
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 .4.19.18لقــد حــل االعتــداء علــى الســامة الشــخصية
فــي المرتبــة األولــى حيــث تكــرر  54مــرة وبنســبة بلغــت
 ،%33وتــاه بفــارق غيــر ملحــوظ االعتــداءات المباشــرة على
الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام التــي تكــررت 52
مــرة وبنســبة .%31.7
 .4.19.19لقــد تكــرر االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك 27
مــرة وبلغــت نســبتهم  ،%16.5كمــا تكــررت االعتــداءات على
الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي  22مــرة وبنســبة
 ،%13.4ويليهــا االعتــداء علــى الحــق فــي اإلقامــة والتنقــل
والســفر بنســبة .%2.4
 .4.19.20وتكــررت المحاكمــة غيــر العادلــة مرتيــن ،كمــا تكرر
مرتيــن االعتــداء علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع لمعاملــة
قاســية أو مهينــة أو ال إنســانية ،وأخيــرة وقــع اعتــداء واحــد
علــى الحــق فــي الخصوصيــة.
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عدد
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الذين
تعرضوا
لالنتهاكات
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المؤسسات
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التي تعرضت
العتداءات

29

14

2

المجموع

.4.20.1

فردية

جماعية

16

1
17

تقبــع موريتانيــا فــي المرتبــة ( 55مــن أصــل 180

بلـ ً
ـدا) علــى جــدول التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة ،الــذي
ً
ارتفاعا
نشــرته مراســلون بــا حــدود مطلــع عــام  .2015وســجلت

 5نقــاط عــن العــام  .2014كمــا حلــت فــي المرتبــة األولــى علــى
مســتوى دول العالــم العربــي قبــل الكويــت.
 .4.20.2ويعتقــد الباحــث بــأن تصــدر االعتــداء علــى الحــق فــي
الســامة الشــخصية قائمــة الحقــوق المعتــدى عليهــا والتــي
تعــرض لهــا اإلعالميــون الموريتانيــون لمؤشــر ســلبي ،محـ ً
ـذرا
مــن تكــرار االعتــداءات الجســدية علــى اإلعالمييــن.
ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
 .4.20.3لقــد وثــق التقريــر 29
اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي موريتانيــا ،وتعــرض لهــا
 14إعالميـ ًـا ،ومؤسســتان إعالميتــان ،ووقعــت فــي  17حالــة،
منهــا  16حالــة فرديــة ،وحالــة واحــدة جماعيــة.
 .4.20.4وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا
شــكال
اإلعالميــون فــي موريتانيــا حيــث بلــغ عددهــا 14
ً
وبنســبة تبلــغ  %29.8مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا
الباحــث ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي
شــكال.
والتــي بلغــت 47
ً

 .4.20.8وقــد ســجل التقريــر تعــرض  4إعالمييــن لتهديــدات
باإليــذاء ،ومثلهــم العتــداءات لفظيــة ،وتعــرض  3إعالمييــن
للتحقيــق األمنــي ،ومثلهــم لتهديــدات بالقتــل ،فيمــا تعــرض
موقعــان إعالميــان للقرصنــة اإللكترونيــة ،وتعــرض إعالميــان
العتــداءات جســدية ،ومنــع إعالميــان مــن التغطيــة ،وتعــرض
إعالميــان للمضايقــة ،وإعالميــان لالعتقــال التعســفي.
 .4.20.9وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة
وتمثلــت فــي اإلصابــة بجــروح ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي
والفضائــي ،حــذف محتويــات الكاميــرا ،حجــز أدوات العمــل
وحجــز الحريــة.
 .4.20.10وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض
لهــا اإلعالميــون فــي موريتانيــا  8انتهــاكات ،وتمثلــت
بتهديــدات بالقتــل واعتــداءات جســدية واالعتقــال والتوقيــف
التعســفي واإلصابــة بجــروح .وشــكلت مــا نســبته  %27.6مــن
مجمــوع االنتهــاكات.
 .4.20.11وتضمنــت االنتهــاكات الجســيمة اعتــداءات علــى
الحــق فــي الســامة الشــخصية ،والحــق فــي الحريــة واألمــان
الشخصي.
 .4.20.12وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة
اإلعــام فــي موريتانيــا باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  13حالــة تضمنــت  24انتهـ ً
ـاكا
وبنســبة  %82.8مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي موريتانيــا،
فيمــا ســجل التقريــر  5انتهــاكات وقعــت فــي  4حــاالت مــن
مجهولــي الهويــة ورجــال أعمــال شــكلت نســبتهم  %17.2مــن
االنتهــاكات.

 .4.20.5وســجل التقريــر  8انتهــاكات جســيمة شــكلت نســبتها
 %27.6مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي موريتانيــا.
 .4.20.6ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،يجــد الباحــث أن اإلعالمييــن فــي
موريتانيــا تعرضــوا العتــداءات علــى الحــق فــي الســامة
الشــخصية ،والحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،والحــق
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي والحــق فــي التملــك.
 .4.20.7وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة
اإلعــام فــي موريتانيــا باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن
ً
انتهــاكا
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  13حالــة تضمنــت 24
وبنســبة  %82.8مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي موريتانيــا ،فيمــا
ســجل التقريــر  5انتهــاكات وقعــت فــي  4حــاالت مــن مجهولــي
الهويــة ورجــال أعمــال شــكلت نســبتهم  %17.2مــن االنتهــاكات.
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.4.20.13

ً
انتهــاكا صــدرت عــن
وقــد وثــق التقريــر 24

الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  13حالــة ،وبنســبة
 %82.8مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي موريتانيــا ،فيمــا ســجل
التقريــر  5انتهــاكات وقعــت فــي  4حــاالت مــن مجهولــي
الهويــة ورجــال أعمــال شــكلت نســبتهم  %17.2مــن االنتهــاكات.
ولــم يتــم التحقيــق مــع أي مــن مرتكبــي هــذه االنتهــاكات،
أو تقديــم إنصــاف ألي مــن الضحايــا مــن الصحفييــن الذيــن
تعرضــوا العتــداءات علــى حــد علــم الراصديــن فــي «ســند».
 .4.20.14مــن واقــع االنتهــاكات التــي تمكــن فريــق برنامــج
«عيــن» لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعالم
مــن توثيقهــا فــي موريتانيــا عــام  ،2015فــإن الباحــث يعتقــد
بــأن الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ارتكبــوا  24انتهـ ً
ـاكا
علــى إعالمييــن ومؤسســات إعالميــة فــي  13حالــة ،تمثــل
غالبيتهــا بتهديــدات باإليــذاء والتحقيــق األمنــي والتهديــد
بالقتــل ،وقــد بلغــت نســبتها مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات
فــي موريتانيــا .%82.8

234

 .4.20.15وصــدرت  5انتهــاكات وقعــت فــي  4حــاالت من
مجهولــي الهويــة ورجــال أعمــال شــكلت نســبتهم %17.2
مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي موريتانيــا ،وتمثلــت فــي
اعتــداءات جســدية ولفظيــة وقرصنــة إلكترونيــة وإصابــة
بجــروح .كمــا تضمنــت انتهاكيــن جســيمين.
 .4.20.16يتبيــن أن نصــف االعتــداءات علــى الحقــوق
المعتــدى عليهــا وتعــرض لهــا اإلعالميــون الموريتانيــون
خــال العــام  ،2015باالعتــداء علــى الحــق فــي الســامة
الشــخصية وهو مؤشــر برأي الباحث ســلبي على مســتوى
حريــة اإلعــام التــي تمتعــت بهــا البــاد ،كمــا تتصــدر قائمــة
حريــة اإلعــام علــى مســتوى العالــم العربــي فــي مؤشــر
حريــة الصحافــة لمراســلون بــا حــدود.
 .4.20.17وحــل االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي
والتعبيــر واإلعــام ثانيـ ًـا بنســبة  ،%38وتــاه االعتــداء علــى
الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي وقــد تكــرر ثــاث
مــرات ،وأخيـ ً
ـرا وقــع االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك لمــرة
واحــدة فقــط.
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 .4.21الفصل العشرون :جمهورية اليمن

.4.21.6

نســبتها  %34.6مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة فــي

الجدول ( :)80انتهاكات حرية اإلعالم في اليمن

عدد
االنتهاكات

عدد
الصحفيين
الذين
تعرضوا
لالنتهاكات

عدد
المؤسسات
اإلعالمية
التي تعرضت
العتداءات

29

14

2

المجموع

وســجل التقريــر  110انتهــاكات جســيمة شــكلت

عدد الحاالت
فردية

جماعية

16

1

اليمــن.
 .4.21.7ومــن خــال البحــث فــي االعتــداء علــى الحقــوق
اإلنســانية لإلعالمييــن ،وجــد الباحــث أن اإلعالمييــن فــي
اليمــن تعرضــوا لطيــف واســع مــن االعتــداءات علــى
حقوقهــم اإلنســانية والتــي بلغــت  8حقــوق ،وذلــك

17

باالعتــداء علــى الحــق فــي التملــك ،الحــق فــي الســامة
الشــخصية ،الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ،الحــق فــي
الحريــة واألمــان الشــخصي ،الحــق فــي الخصوصيــة ،الحــق
فــي الحيــاة ،الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة ،الحــق فــي

.4.21.1

فقــد  5إعالمييــن يمنييــن أرواحهــم أثنــاء قيامهــم

بالتغطيــة اإلعالميــة لألحــداث فــي اليمــن ،إثنيــن منهــم فقــدا
حياتهمــا أثنــاء قيــام «جماعــة الحوثــي» بوضعهمــا فــي موقــع
تعــرض لقصــف التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية وذلــك
بعــد اختطافهمــا ،كمــا تعــرض إعالمــي لمحاولــة اغتيال فاشــلة.
فيمــا تعــرض  53إعالميـ ًـا لالختطــاف واالختفــاء القســري فــي
أعلــى معــدل علــى مســتوى العالــم باختطــاف اإلعالمييــن48 ،
منهــم تــم اختطافهــم مــن قبــل «الحوثييــن» بينمــا اختطفــت
جماعــات مســلحة أخــرى  5إعالمييــن ،كمــا تعــرض  3إعالمييــن

عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة والحــق فــي
حريــة التنقــل واإلقامــة.
 .4.21.8وقــد تكــررت االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن وحريــة
اإلعــام فــي اليمــن باعتقــاد الباحــث مــن الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون ،وبحســب مــا تمكــن الراصــدون
مــن توثيقــه والتثبــت مــن وقوعــه فــي  4حــاالت تضمنــت 10
انتهــاكات ،وبنســبة  %3فقــط مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي
اليمــن ،فيمــا ســجل التقريــر  248انتهــاكا وقعــت فــي  94حالــة

لمحــاوالت اختطــاف بــاءت بالفشــل.

مصدرهــا «جماعــة الحوثــي» ،وقــد أفــرد التقريــر فــي البــاب

ً
بلدا)
 .4.21.2وتقبــع اليمــن فــي المرتبــة ( 168مــن أصــل 180

كامــا عــن انتهــاكات الحوثــي،
فصــا
الثالــث كمــا أشــرنا
ً
ً

علــى جــدول التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة ،الــذي نشــرته
ً
انخفاضــا
مراســلون بــا حــدود مطلــع عــام  .2015وســجلت
بدرجــة عــن العــام  .2014كمــا حلــت فــي المرتبــة الســابعة عشــرة
علــى مســتوى دول العالــم العربــي بعــد الســعودية وقبــل

فيمــا ســجلت تنظيمــات مســلحة ومجهولــو الهويــة ورجــال
ديــن وجهــات غيــر تنيفيذيــة إلــى جانــب التحالــف العربــي
ً
انتهــاكا
الســعودي انتهــاكات فــي  29حالــة ،وتضمنــت 60
شــكلت نســبتها  %19مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي اليمــن.

جيبوتــي.

.4.21.9

كامــا فــي البــاب الثالــث
فصــا
 .4.21.3وخصــص الباحــث
ً
ً

ً
ً
إعالميــا ومؤسســة إعالميــة لخســائر
إعالميــا ،وتعــرض 34

عــن اعتــداءات «جماعــة الحوثــي» فــي اليمــن والتــي شــكلت
انتهاكاتهــا مــا نســبته  %78مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة
فــي اليمــن .ويتنــاول الباحــث هنــا فقــط االعتــداءات الصــادرة
عــن األجهــزة الرســمية للدولــة اليمنيــة.

.4.21.4

ً
انتهــاكا وقعــت علــى حريــة
لقــد وثــق التقريــر 318

اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام فــي اليمــن ،وتعــرض لهــا
ً
إعالميــا ،و 58مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت فــي 128
119
حالــة ،منهــا  113حالــة فرديــة ،و 15حالــة جماعيــة.

.4.21.5

وقــد ســجل التقريــر فــي اليمــن اختطــاف 53

ماديــة ،وتكــرر المنــع مــن التغطيــة  33مــرة ،وتكــرر االعتــداء
ً
إعالميــا لالعتــداء
علــى مقــار العمــل  28مــرة ،وتعــرض 28
ً
إعالميــا ومؤسســة إعالميــة
الجســدي ،كمــا تعــرض 21
ً
ً
ً
إلكترونيــا
إعالميــا
موقعــا
لتهديــدات باإليــذاء ،وتعــرض 19
ً
إعالميــا بجــروح ،وتكــررت مصــادرة
للحجــب ،وأصيــب 18
أدوات العمــل  18مــرة ،وتكــرر االعتــداء علــى منــازل
اإلعالمييــن وحرمتهــا  11مــرة ،وتعــرض  8إعالمييــن لحجــز
الحريــة ،فيمــا تكــرر حجــز أدوات العمــل  7مــرات ،وفقــد
 5إعالمييــن أرواحهــم أثنــاء التغطيــة ،ومنعــت قنــوات 4

وتنوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا

تلفزيونــات وفضائيــات مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي،

ـكال وبنســبة
اإلعالميــون فــي اليمــن حيــث بلــغ عددهــا  30شـ ً

وتعرضــت  4مواقــع إخباريــة للقرصنــة اإللكترونيــة ،وتكــرر

تبلــغ  %63.8مــن أشــكال االنتهــاكات التــي صنفهــا الباحــث

االعتــداء علــى أدوات العمــل  4مــرات ،وتعــرض  4إعالمييــن

ويتعــرض لهــا اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي والتــي

ومؤسســات إعالميــة للتحريــض ،وتعــرض أقربــاء  4إعالميين

شــكال.
بلغــت 47
ً
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ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﻳﺬﺍﺀ
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ﺣﺠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺚ
ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ

28

2

%0.3

1

ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮ
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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لإليــذاء ،فيمــا تعــرض  3إعالمييــن لمحــاوالت اختطــاف بــاءت
بالفشــل ،وتعــرض  3إعالمييــن العتــداءات علــى ممتلكاتهــم
الخاصــة ،وإعالمييــن العتــداءات لفظيــة ،واســتهدف إعالميــان
باإلصابــة ،وتكــرر حجــب المعلومــات مرتيــن ،وتعــرض إعالميــان
للتعذيــب ،ومصــوران إعالميــان حذفــت محتويــات كاميراتهمــا.

.4.21.10

وســجل التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة

وتمثلــت فــي المنــع مــن التنقــل والســفر ،المصــادرة بعــد
الطبــع ،محاولــة االغتيــال ،المنــع مــن العمــل اإلعالمــي والمنــع
مــن النشــر والتوزيــع.
 .4.21.11وبلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا
اإلعالميــون فــي اليمــن  110انتهــاكات ،وتمثلــت بالقتــل أثنــاء
التغطيــة باالختطــاف واالختفــاء القســري واالعتــداء الجســدي،
واإلصابــة بجــروح ،وإيــذاء ذوي القربــى ومحاولــة االختطــاف
والتعذيــب واالســتهداف المتعمــد باإلصابــة ومحاولــة
االغتيــال .وشــكلت مــا نســبته  %34.6مــن مجمــوع االنتهــاكات.

.4.21.12

وتضمنــت االنتهــاكات الجســيمة اعتــداءات علــى

الحــق فــي الحيــاة ،والحــق فــي الســامة الشــخصية ،والحــق
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي ،والحــق فــي عــدم الخضــوع
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للتعذيــب أو المعاملــة القاســية أو الــا إنســانية والمهينــة.

.4.21.13

وثــق التقريــر  10انتهــاكات صــدرت عــن

الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي  10حــاالت،
وبنســبة  %3مــن االنتهــاكات الموثقــة فــي اليمــن ،فيمــا
ســجل التقريــر  248انتهــاكا وقعــت فــي  94حالــة مصدرهــا
«جماعــة الحوثــي» شــكلت نســبتها  ،%78وقــد أفــرد
كامــا عــن انتهــاكات
فصــا
التقريــر فــي البــاب الثالــث
ً
ً
الحوثــي .وســجلت تنظيمــات مســلحة ومجهولــو الهويــة
ورجــال ديــن وجهــات غيــر تنفيذيــة إلــى جانــب التحالــف
العربــي الســعودي انتهــاكات  29حالــة ،وتضمنــت 60
ً
انتهــاكا شــكلت نســبتهم  %19مــن االنتهــاكات الموثقــة
فــي اليمــن ،وأفــردت نمــاذج عنهــا فــي البــاب الثالــث أيضـ ًـا
مــن هــذا التقريــر.
 .4.21.14ولــم يتــم التحقيــق مــع أي مــن مرتكبــي هــذه
االنتهــاكات ،أو تقديــم إنصــاف ألي مــن الضحايــا مــن
الصحفييــن الذيــن تعرضــوا العتــداءات علــى حــد علــم
الراصديــن فــي «ســند».
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.4.21.15

يعتقــد الباحــث أن كثــرة االعتــداءات علــى مقــار

العمــل واســتهداف أدوات العمــل اإلعالمــي ومصادرتهــا قــد
أدى إلــى أن يقــع االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك بالمرتبــة
األولــى حيــث تكــرر  93مــرة وبنســبة  %29.2مــن مجمــوع
االعتــداءات التــي وقعــت فــي اليمــن خــال .2015
 .4.21.16ومــن مؤشــرات الخطــر علــى ســامة الصحفييــن
واإلعالمييــن فــي تغطيتهــم لألحــداث فــي اليمــن ،فقــد حــل
االعتــداء علــى الســامة الشــخصية بالمرتبــة الثانيــة حيــث تكــرر
 74مــرة وبنســبة بلغــت  %23.3مــن مجمــوع االعتــداءات.
 .4.21.17وتكــرر االعتــداء علــى حريــة الــرأي والتعبيــر  66مــرة
وحــل بالمرتبــة الثالثــة بنســبة  ،%20.7فيمــا يعتقــد الباحــث أن
ً
قســريا ســاهم فــي أن
تكــرر اختطــاف اإلعالمييــن وإخفائهــم
يحــل االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي
بالمرتبــة الرابعــة وبنســبة  ،%19.2وذلــك رغــم غيــاب الدولــة
وأجهزتهــا الرســمية التــي قــد تقــدم علــى اعتقــال الصحفييــن
ً
تعســفيا.
و /أو توقيفهــم
 .4.21.18وقــد حــل االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة بالمرتبــة
الخامســة بمقتــل  5إعالمييــن ومحاولــة اغتيــال إعالمــي آخــر،
وبلغــت نســبتهم  ،%2بينمــا وثــق التقريــر  4اعتــداءات علــى
الحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة مــن خــال التحريــض ،وتعــرض
إعالمييــن العتــداءات علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب
ً
واحــدا علــى
أو المعاملــة القاســية أو المهينــة ،واعتــداء
إعالمــي فــي الحــق بالتنقــل واإلقامــة والســفر.

237

حالة الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2015

مالحظة
لــم يتمكــن الراصــدون فــي شــبكة «ســند» مــن الحصــول علــى معلومــات كافيــة حــول االنتهــاكات التــي تقــع علــى اإلعالمييــن فــي
أربــع دول خليجيــة وهــي :الســعودية ،قطــر ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان ،وذلــك لعــدة أســباب أبرزهــا عــدم وجــود
مؤسســات مجتمــع مدنــي فاعلــة برصــد وتوثيــق االنتهــاكات ،وخشــية اإلعالمييــن مــن اإلفصــاح عمــا يواجههــم مــن انتهــاكات ،مــا
يــؤدي إلــى قلــة مــا يمكــن الوصــول إليــه مــن معلومــات.
إضافــة إلــى صعوبــة الحصــول علــى المعلومــات الكافيــة فــي كل مــن جيبوتــي وجــزر القمــر بســبب شــيوع اللغــة الفرنســية مــا
ينعكــس علــى رصــد االنتهــاكات التــي قــد تقــع علــى اإلعالمييــن فــي هاتيــن الدولتيــن.
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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 غير

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.

ربحيــة تســعى إلــى الدفــاع عــن حريــة اإلعــام وتوفيــر الحماية
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.

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.

األهداف الرئيسية للمركز:
• دعم حرية واستقاللية وسائل اإلعالم واإلعالميين.
• توفيــر الحمايــة لإلعالمييــن وأمنهــم والتصــدي لالنتهــاكات
التــي يتعرضــون لهــا.
• تعزيــز مهنيــة واحترافيــة اإلعــام واالرتقــاء بــدوره فــي
الدفــاع عــن الديمقراطيــة والحريــات العامــة واإلصــاح.

و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة فــي العالــم العربــي
مــن أجــل تطويــر حريــة اإلعــام وتعزيــز قــدرات واحتــراف

• تطويــر البيئــة التشــريعية والسياســية واالجتماعيــة
والثقافيــة الحاضنــة لإلعــام.

اإلعالمييــن ،عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة ،كمــا ويعمــل مــع
الصحافــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى حمايــة البنــاء
الديمقراطــي واحتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان.
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الرؤية:
الحــد مــن االنتهــاكات المرتكبــة ضــد الصحفييــن والمؤسســات

• حــث البرلمانــات علــى تطويــر التشــريعات الضامنــة لحريــة

اإلعالميــة مــن أجــل تعزيــز حريــة واســتقاللية اإلعــام.

اإلعــام للحــد مــن االنتهــاكات التــي ترتكــب ضده ومحاســبة
مرتكبيها.

المهمة:
رصــد وتوثيــق المشــكالت والتجــاوزات واالنتهــاكات الواقعــة
علــى الصحفييــن والمؤسســات اإلعالميــة خــال ممارســتهم
لعملهــم.

• توفيــر الدعــم والمســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن الذيــن
يتعرضــون للمشــكالت واالنتهــاكات ،بمــا فــي ذلــك
مســاعدتهم فــي الحصــول علــى تعويــض عــادل عــن
االنتهــاكات التــي لحقــت بهــم ومالحقــة مرتكبيهــا.
• اســتخدام آليــات األمــم المتحــدة للحــد مــن االنتهــاكات
الواقعــة علــى حريــة اإلعالمييــن وإنصافهــم.

األهداف:
• بنــاء فــرق عمــل مؤهلــة ومتخصصــة مــن المحاميــن
والصحفييــن والباحثيــن لرصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة
علــى اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالميــة وفــق األصــول
ً
دوليــا.
والمعاييــر المتعــارف عليهــا
• تحفيــز الصحفييــن علــى اإلفصــاح عــن المشــكالت
والتجــاوزات واالنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا خــال عملهــم
وآليــات التبليــغ عنهــا.
• تطويــر ومأسســة آليــات رصــد المشــكالت واالنتهــاكات التي
يتعــرض لهــا الصحفيون.
• توعيــة الصحفييــن بحقوقهــم وتعريفهــم بالمعاييــر الدوليــة
لحريــة اإلعــام ،وماهيــة االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا.
• مطالبــة الحكومــات باتخــاذ التدابيــر للحــد مــن االنتهــاكات
الواقعــة علــى اإلعــام ومحاســبة مرتكبيهــا.
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تأسســت “ميــاد” وحــدة المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن فــي األردن
فــي عــام  2001تحــت مظلــة مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن أجــل
تقديــم العــون القانونــي للصحفييــن.
وجــاء إطــاق “ميــاد” اســتجابة لحاجــة الصحفييــن الملحــة لبيــت خبــرة
متخصــص فــي تقديــم الخدمــات القانونيــة فــي الدفــاع عــن الصحفييــن
بقضايــا اإلعــام والنشــر ،بعــد أن تزايــدت الدعــاوى القضائيــة المقامــة
علــى اإلعالمييــن بســبب ممارســتهم لعملهــم الصحفــي ،وبعــد أن
أصبحــت تشــكل قيـ ً
ـدا علــى حريــة اإلعــام ،وتزيــد من مخــاوف الصحفيين
بســبب الضغــوط القانونيــة وتدفعهــم إلــى ممارســة الرقابــة الذاتيــة
خــال عملهــم.
الرؤية
بيئــة تشــريعية وقانونيــة ضامنــة لحريــة واســتقاللية االعــام ،وتكفــل
أمــن اإلعالمييــن ،وممارســتهم لعملهــم الصحفــي بحريــة ودون قيــود.
الرسالة
توفيــر المســاعدة القانونيــة المجانيــة لإلعالمييــن لضمــان محاكمــات
عادلــة لهــم ،وصيانــة حقوقهــم بمــا يتــواءم مــع المعاييــر الدوليــة لحريــة
الصحافــة ،وإصــاح التشــريعات الناظمــة لإلعــام.
األهداف
• توفيــر المســاعدة والدعــم القانونــي لإلعالمييــن والمؤسســات
اإلعالميــة.
• تعزيــز قــدرات القانونييــن والمحاميــن المتخصصيــن فــي الدفــاع
بقضايــا حريــة اإلعــام.
• تطويــر الثقافــة القانونيــة لإلعالمييــن  ،وتطويــر قدراتهــم في التعامل
مــع التشــريعات المقيــدة لحريــة اإلعالم .
• تطويــر التشــريعات الناظمــة لعمــل اإلعــام والتشــريعات التــي تفرض
قيـ ً
ـودا عليه.

خدمات ميالد
تقــدم وحــدة المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن “ميــاد” خدمــات
الدعــم القانونــي المجانيــة لــكل اإلعالمييــن والمؤسســات اإلعالمية
علــى النحــو التالــي :
• خدمــة الترافــع القانونــي المجانــي عــن الصحفييــن الذيــن تقــام
ضدهــم دعــاوى قانونيــة بســبب ممارســاتهم لعملهــم اإلعالمــي،
ومدربيــن للتعامــل مــع
ويتولــى الدفــاع عنهــم محاميــن مؤهليــن
َ
القضايــا اإلعالميــة .
• مســاعدة اإلعالمييــن الذيــن يتعرضــون للتوقيــف و /أو كل أشــكال
حجــز الحريــة أثنــاء تأديتهــم لواجبهــم الصحفــي.
• تقديــم استشــارات قانونيــة وقائيــة مســبقة و /أو الحقــة
للصحفييــن و المؤسســات اإلعالميــة فــي مجــال اإلعــام و النشــر.
• تعزيــز الثقافــة القانونيــة للصحفييــن واإلعالمييــن ومســاعدتهم
علــى ممارســة حقهــم فــي التعبيــر والدفــاع عــن حــق المجتمــع فــي
المعرفــة مــن خــال الــدورات والورشــات التدريبيــة و التوعويــة.
• تطويــر قــدرات المحاميــن فــي الترافــع القانونــي المتخصــص فــي
قضايــا اإلعــام والنشــر وحريــة التعبيــر ،وتشــجيع المحامييــن علــى
التخصــص فــي قضايــا اإلعــام والدفــاع عــن حريــة التعبيــر.
• تقديــم مقترحــات لمشــاريع القوانيــن للبرلمــان والحكومــة لتحســين
منظومــة التشــريعات القانونيــة الناظمــة لعمــل اإلعــام .
• توثيــق القضايــا المقامــة علــى اإلعالمييــن و المؤسســات
اإلعالميــة فــي المحاكــم األردنيــة وتحليــل األحــكام القضائيــة
واتجاهــات القضــاء فــي التعامــل مــع قضايــا اإلعــام .
• تنفيذ دراسات قانونية متخصصة في قضايا اإلعالم و النشر .
• التواصــل مــع الســلطة القضائيــة لكفالــة تعزيــز الحريــات الصحفيــة
وخلــق حالــة تفهــم للمعاييــر الدوليــة لحريــة اإلعــام.

• تعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون والمحاكمــات العادلــة فــي قضايــا اإلعــام
وحريــة التعبيــر.
• تعزيز دور القضاء في حماية حرية اإلعالم وحرية التعبير.
• إدامــة الحــوار مــع الحكومــة والبرلمــان والقضــاء والجهــات القانونية ذات
العالقــة حــول المشــاكل القانونيــة التــي تواجــه اإلعالم.
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