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الجناة لن ُيحاسبوا أنفسهم
العدالة ما تزال بعيدة المنال لضحايا احتجاجات

أكتوبر 2019 في العــــــراق

ملخص تنفيذي
الحريــات  فــي  ملحوًظــا  تراجًعــا  الماضــي  العقــد  شــهد 

وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الصحافيــة 

أفريقيــا، حيــث باتــت مهنــة الصحافــة مــن أكثــر المهــن 

خطــورة خاصــة فــي مناطــق النــزاع المســلح، فيمــا ُســجل 

الصحافيــون كأكثــر الفئــات اســتهداًفا فــي عدد مــن الدول.

الماضيــة  العشــرة  األعــوام  خــالل  الصحافيــون  وواجــه 

فــي  تضمنــت  مختلفــة،  واعتــداءات  وانتهــاكات  جرائــم 

مباشــر  واســتهداف  اغتيــال  حــوادث  الحــاالت  عشــرات 

وتعذيــب واعتقــال وحبــس ومحاكمــات جائــرة علــى خلفيــة 

ــذي اتفقــت  ــا ال ــد تقريًب عملهــم، حيــث كان الشــيء الوحي

النــزاع والحكومــات هــو إســكات صــوت  أطــراف  عليــه 

الصحافــة ومنــع الصحافييــن مــن ممارســة عملهــم بحريــة.

المرصــد  وثــق  الماضيــة،  أعــوام  العشــرة  خــالل 

ــل  ــات حــاالت القت األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان مئ

وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  للصحافييــن 

أفريقيــا، وتصــدرت ســوريا القائمــة بأكبــر عــدد لصحافييــن 

ُقتلــوا فــي المنطقــة، حيــث قتــل فيهــا أكثــر مــن 700 

قوات األمن العراقية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة بغداد 26 أكتوبر/تشرين أول 2019 )مزبان هادي - أسوشيتد برس(
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صحافــي وعامــل فــي المجــال اإلعالمــي )مــن بينهــم 9 

صحافييــن أجانــب( بمعــدل أكثــر مــن 63 صحافًيــا كل عــام، 

تالهــا العــراق الــذي شــهد مقتــل 61 صحافًيــا بمعــدل 

6 صحافييــن كل عــام، ثــم اليمــن الــذي ُقتــل فيــه 42 

صحافًيــا منــذ عــام 2014، بمعــدل أكثــر مــن 5 صحافييــن 

ســنوًيا، واألراضــي الفلســطينية التــي ســجلت معــدل قتل 

صحافييــن اثنيــن كل عــام.

أخــرى  يواجــه الصحافيــون فــي دول  إلــى جانــب ذلــك، 

واألردن  ومصــر  العربــي  والمغــرب  الخليــج  دول  مثــل 

تدنــي  فبرغــم  عملهــم،  علــى  مشــددة  ورقابــة  قيــوًدا 

ــن فــي عــدد منهــا،  ــن القتلــى أو المحتجزي عــدد الصحافيي

إال أن ذلــك ال يعكــس حالــة الحريــات الصحافيــة فيهــا. 

التــي  والقوانيــن  للتهديــدات  نتيجــة  الحــال،  فبطبيعــة 

يجــري تحديثهــا وتعديلهــا بشــكل دوري إلحــكام القبضــة 

ــة  ــون فــي المنطق ــة، يجــد الصحافي ــى قطــاع الصحاف عل

حتــى  عملهــم،  علــى  ذاتيــة  رقابــة  يمارســون  أنفســهم 

التــي  واالعتــداءات  والمضايقــات  المالحقــات  يتجنبــوا 

ــان-  ــر مــن األحي تبقــى دون مســاءلة، وُتمــارس -فــي كثي

قانونــي. بغطــاء 

واقــع  علــى  عامــة  لمحــة  التقريــر  هــذا  يســتعرض 

المرصــد  يغطيهــا  دولــة   18 فــي  الصحافيــة  الحريــات 

األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان ضمــن مناطــق عملــه؛ 

وهــي ســوريا، والعــراق، واألراضــي الفلســطينية، ولبنــان، 

واليمــن، وليبيــا، والســودان، ومصــر، والمغــرب، وتونس، 

واإلمــارات،  عمــان،  وســلطنة  والســعودية،  والجزائــر، 

والكويــت. والبحريــن،  وقطــر، 

وبنــاًء علــى المعلومــات الــوارد فــي التقريــر، يدعــو المرصــد 

ــة الســامية  األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان المفوضي

مختلــف  مــع  الجهــود  تكثيــف  إلــى  اإلنســان  لحقــوق 

الجهــات المعنيــة مــن أجــل الدفــع باتجــاه محاســبة مرتكبــي 

االنتهــاكات ضــد الصحافييــن، وتطويــر آليــات أكثــر فاعليــة 

لحمايــة الصحافييــن والعامليــن فــي المجــال اإلعالمي من 

ــر  ــا فــي الكثي ــذي يكــون مقصــوًدا ومنّظًم االســتهداف ال

الحكومــات  األورومتوســطي  ويطالــب  الحــاالت.  مــن 

وأطــراف النــزاع فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

ــع  ــة العمــل الصحافــي، ووقــف جمي ــرام حري ــا باحت أفريقي

أشــكال اســتهداف الصحافييــن ووســائل اإلعــالم، بمــا 

فــي ذلــك إطــالق ســراح جميــع الصحافييــن المعتقليــن 

علــى خلفيــة عملهــم، وتحقيــق العدالــة للصحافييــن الــذي 

ــاء تأديــة عملهــم، إلــى جانــب الســماح  فقــدوا حياتهــم أثن

لجميــع األفــراد والمؤسســات علــى اختــالف توجهاتهــم 

ــة. ــر ضروري ــود غي بممارســة النشــاط اإلعالمــي دون قي
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سوريا 
وحيــاة  ســالمة  علــى  البلــدان  أخطــر  مــن  ســوريا  تعــد 

وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الصحافييــن 

أفريقيــا، فخــالل نحــو 11 عاًمــا مــن النــزاع، ُقتــل مئــات 

الصحافييــن والعامليــن فــي المجــال اإلعالمي في ســوريا، 

فيمــا ُأصيــب وُأخفــي قســًرا أو اعُتقــل آالف آخــرون.

التهديــدات التــي يتعــرض لهــا الصحافيــون بشــكٍل يومــي 

يؤشــر  بتســارع مضطــرد،  تتفاقــم  والتــي  ســوريا،  فــي 

عليهــا مركــز ســوريا المتأخــر فــي التصنيــف العالمــي لحريــة 

الصحافــة الخــاص بمنظمــة »مراســلون بــال حــدود«، حيــث 

ــذي  ــًدا  )1(، األمــر ال ــز 171 مــن أصــل 180 بل ــل المرك تحت

يعنــي أنهــا تقــع ضمــن أســوأ 10 بلــدان مــن حيــث الحريــات 

الصحافيــة فــي العالــم. ورغــم أنهــا ارتفعــت مرتبتيــن علــى 

المؤشــر مقارنــة بعــام 2021، إال أن ذلــك ال يعنــي أن 

وضــع الحريــات الصحافيــة شــهد تحســًنا، ولكنــه يمكــن أن 

ــا أخــرى شــهدت عــدد انتهــاكات أكبــر خــالل  يعنــي أن بلداًن

هــذه المــدة، كــون التهديــدات والقيــود المفروضــة علــى 

ــم تتراجــع خــالل األعــوام  عمــل الصحافييــن فــي ســوريا ل

الماضيــة.

خــالل 11 عاًمــا مــن النــزاع فــي ســوريا، فــي المــدة مــا 

بيــن مــارس/آذار 2011 وحتــى أبريل/نيســان 2022 علــى 

يــد أطــراف النــزاع )2(، ُقتــل أكثــر مــن 700 صحافــي وعامــل 

فــي المجــال اإلعالمــي )مــن بينهــم 9 صحافييــن أجانــب(، 

ــر عــدد  ــام، وهــو أكب ــا كل ع ــر مــن 63 صحافًي بمعــدل أكث

1 https://rsf.org/en/country/syria
2 https://snhr.org/arabic/202113518/03/05/

لصحافييــن ُقتلــوا خــالل العقــد الماضــي فــي منطقــة 

هــؤالء  بيــن  مــن  أفريقيــا.  وشــمال  األوســط  الشــرق 

صحافيــون ُقتلــوا خــالل تغطيــة األحــداث، أو فــي منازلهــم 

ــب. ــي الســجون تحــت التعذي تحــت القصــف، أو ف

ٌقتــل   ،2022 خــالل األشــهر العشــرة األولــى مــن عــام 

صحافــي واحــد فــي ســوريا، فيمــا مــا يــزال يقبــع نحــو 30 

صحافًيــا وعامــاًل فــي المجــال اإلعالمــي فــي الســجون 

الســورية.

ومنــذ بــدء األحــداث فــي ســوريا عــام 2011، بــذل النظــام 

جهــوًدا حثيثــة لمنــع دخــول الصحافييــن ووســائل اإلعــالم 

الدوليــة إلــى البــالد، كمــا حظــر وســائل اإلعالم المســتقلة. 

دفــع ذلــك بالعديــد مــن الصحافييــن ووســائل اإلعــالم إلــى 

العمــل مــن خــارج ســوريا لضمــان العمــل بحريــة ودون 

مالحقــة.

فــي أبريل/نيســان 2022، أدخــل الرئيــس الســوري بشــار 

األســد تشــريعات تهــدف إلــى تشــديد القيــود والرقابــة 

ــث  ــر اإلنترنــت، حي ــن والنشــطاء عب ــى عمــل الصحافيي عل

أصــدر قانــون رقــم )20( لعــام 2022 الخــاص بـــ »الجريمــة 

ــاد الســلطات ويفــرض  ــّرم انتق ــذي ُيج ــة«، وال المعلوماتي

عقوبــات تشــمل االعتقــال ودفــع غرامــات ماليــة باهظــة.

بـــ  العقــاب  علــى  القانــون  مــن   )27( المــادة  وتنــص 

»االعتقــال المؤقــت مــن 7 إلــى 15 ســنة وغرامــة مــن 10 

ــًا  ــرة، بحــق كل مــن أنشــأ أو أدار موقع ــون لي ــى 15 ملي إل

إلكترونيــًا أو صفحــة إلكترونيــة أو نشــر محتــوى رقميــًا علــى 

ــر  ــى تغيي ــو إل ــال تهــدف أو تدع ــارة أفع الشــبكة بقصــد إث

الدســتور بطــرق غيــر مشــروعة، أو ســلخ جــزء مــن األرض 

https://rsf.org/en/country/syria
https://snhr.org/arabic/2021/05/03/13518
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إثــارة عصيــان مســلح  الســورية عــن ســيادة الدولــة، أو 

ضــد الســلطات القائمــة بموجــب الدســتور أو منعهــا مــن 

ممارســة وظائفهــا المســتمدة مــن الدســتور، أو قلــب أو 

ــة«.  ــر نظــام الحكــم فــي الدول تغيي

بالســجن  »يعاقــب  أنــه  علــى   )28( المــادة  تنــص  كمــا 

إلــى   5 مــن  وغرامــة  ســنوات   5 إلــى   3 مــن  المؤقــت 

تقانــة  بإحــدى وســائل  قــام  ليــرة، كل مــن  10 مالييــن 

المعلومــات بنشــر أخبــار كاذبــة علــى الشــبكة مــن شــأنها 

النيــل مــن هيبــة الدولــة أو المســاس بالوحــدة الوطنيــة«.

وليــس هــذا القانــون وحــده مــا يقيــد العمــل الصحافــي 

ــورة لعــام  ــة الث ــون حماي ــر فــي ســوريا، فقان ــة التعبي وحري

1965، وقانــون اإلرهــاب لعــام 2012 وقانــون العقوبــات 

لعــام 1949، يفرضــون جميعهــم قيــوًدا مختلفــة علــى 

ــر. ــة التعبي العمــل الصحافــي وحري

العراق
يعــد العــراق أحــد أكثــر البلــدان خطــًرا علــى الصحافييــن، إذ 

يتعرضــون إلــى اســتهداف دائــٍم ومنظــم، وال يــكاد يخلــو 

عــام واحــد مــن جرائــم قتــل لصحافييــن فــي البــالد.

المرصــد  وثــق  األخيــرة،  العشــرة  األعــوام  خــالل 

األورومتوســطي مقتــل 61 صحافًيــا فــي العــراق، بمعــدل 

6 صحافييــن ســنوًيا، وهــو ثانــي أكبــر عــدد لصحافييــن 

ُقتلــوا خــالل العقــد الماضــي في منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا بعــد ســوريا.

ــل  ــق المرصــد األورومتوســطي قت ــام 2022، وث خــالل ع

صحافيــة واحــدة فــي العــراق، هــي » ناغيهــان أكارســيل«، 

والتــي قتلــت أمــام منزلهــا فــي إقليــم كردســتان العــراق 

تعــرض  فيمــا  الماضــي،  أول  أكتوبر/تشــرين   4 فــي 

عشــرات الصحافييــن العتــداءات متكــررة ومســتمرة حتــى 

ــر. ــخ التقري تاري

ومنــذ انــدالع احتجاجــات أكتوبر/تشــرين أول 2019 فــي 

ــد اســتهداف  ــرى، تصاع ــداد ومحافظــات أخ العاصمــة بغ

الصحافييــن بشــكل كبيــر، وال ســيما أولئــك الــذي نشــطوا 

أصــوات  إبــراز  علــى  وعملــوا  االحتجاجــات  تغطيــة  فــي 

للســلطات. والمعارضيــن  المنتقديــن 

وتفــرض الســلطات الحاكمــة واألحــزاب السياســية قيــوًدا 

مشــددة علــى العمــل الصحافــي فــي البــالد، وُتعــرض 

الصحافييــن إلــى تهديــدات واعتــداءات مختلفــة تشــمل 

ــع  ــر المعــدات والمن ــال والخطــف ومصــادرة وتدمي االغتي

والتهديــد  اإلعالميــة  المقــرات  وإغــالق  التغطيــة  مــن 

بالقتــل والمالحقــة واإلبعــاد عــن العمــل وغيرهــا. وتتنافــى 

االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المؤسســات الصحافيــة 

يتلّقاهــا  التــي  والتهديــدات  العــراق  فــي  واإلعالميــة 

الوطنيــة  والتشــريعات  القوانيــن  مــع  فيهــا  العاملــون 

والدوليــة ذات العالقــة، ومــع قواعــد حريــة الــرأي والتعبيــر، 

وتنــدرج فــي إطــار ترهيــب العمــل الصحافــي الــذي أصبــح 

ــراق. ــارزة فــي الع ســمة ب

وحتــى اليــوم، مــا يــزال نحــو 5 صحافييــن يقبعــون خلــف 

الســجون علــى خلفيــة عملهــم فــي العــراق، وُيعرضــون 

لمعاييــر  مخالفــات  تتضمــن  جائــرة  محاكمــات  علــى 

العادلــة.  المحاكمــة 
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وال يســتطيع القانــون حمايــة الصحافييــن مــن التهديــدات 

واالعتــداءات التــي يتعرضــون لهــا فــي العــراق، حيــث غالًبــا 

ــم  ــن دون محاســبة. ورغ ــل الصحافيي ــم قت ــرك جرائ ــا تت م

انــدالع  التحقيــق منــذ  لجــان  تعاقــب حكومتيــن وتعــدد 

االحتجاجــات التــي ُقتــل وُجــرح خاللهــا وبعدهــا عشــرات 

الصحافييــن، إاّل أّن العدالــة مــا تــزال بعيــدة المنــال، إذ لــم 

يخضــع أيُّ مــن المتورطيــن فــي جرائــم القتــل أو االعتــداء 

ــن للمســاءلة. علــى الصحافيي

اليمن
ُيســجل اليمــن كواحــد مــن أســوأ البلــدان فيمــا يتعلــق 

المجــال  فــي  والعامليــن  الصحافييــن  حقــوق  بانتهــاك 

اإلعالمــي. فمنــذ بــدء الحــرب األهليــة، يبقــى الصحافيــون 

ذلــك  فــي  بمــا  للخطــر،  عرضــة  األكثــر  الفئــات  ضمــن 

واالعتقــال  واالســتهداف  المباشــر  والقتــل  االغتيــال 

ــداء بكافــة  والحبــس واإلخفــاء القســري والتعذيــب واالعت

أشــكاله مــن جهــات عــدة، بمــا فــي ذلــك الحكومــة اليمنيــة 

االنتقالــي  والمجلــس  الحوثــي  جماعــة  وميليشــيات 
األخــرى.)3( المســلحة  والميليشــيات  الجنوبــي 

ســجل   ،2014 عــام  اليمــن  فــي  الحــرب  بــدء  ومنــذ 

ــا علــى األقــل،  ــا يمنًي األورومتوســطي مقتــل 42 صحافًي

بمعــدل أكثــر مــن 5 صحافييــن كل عــام، فــي حــوادث 

النــزاع  خــالل  واالســتهداف  االغتيــال  أبرزهــا  مختلفــة 

المســلح.

واجههــا  عــّدة  جســيمة  انتهــاكات   2022 عــام  وشــهد 

3 https://rsf.org/en/country/yemen 

الصحافيــون فــي اليمــن، حيــث ُقتــل ثالثــة صحافييــن، 

فيمــا يبقــى نحــو 6 آخريــن فــي الســجون.

ويبقــى االغتيــال أحــد أكثــر أشــكال االنتهــاك التــي يتعرض 

لهــا الصحافيــون فــي اليمــن خطــًرا، حيــث تكــررت حــوادث 

اغتيــال ضــد صحافييــن بشــكٍل مخيــف خــالل الســنوات 

األخيــرة، كان آخرهــا فــي يونيو/حزيــران 2022، حيــن ُقتــل 

الحيــدري«  )NKH(«صابــر  اليابانــي   التلفزيــون  مراســل 

بعبــوة ناســفة انفجــرت بســيارته، ســبقه قتــل المصــور 

الصحافــي »فــواز الوافــي« فــي ســيارته فــي مــارس/آذار 

2022، واغتيــال الصحافيــة »رشــا الحــرازي« فــي نوفمبــر/

»فرانــس  وكالــة  مصــور  واغتيــال   ،2021 ثــاٍن  تشــرين 

بــرس«، »نبيــل القعيطــي« علــى يــد مجهوليــن مســلحين 

أطلقــوا النــار عليــه فــي يونيو/حزيــران 2020.

اليمــن  فــي  الصحافيــون  يتعــرض  ذلــك،  جانــب  إلــى 

لمالحقــات ومحاكمــات جائــرة بشــكل روتينــي علــى خلفيــة 

عملهــم. فحتــى اليــوم، يواجــه أربعــة صحافييــن يمنييــن؛ 

و«حــارث  عمــران«،  الخالــق  و«عبــد  الوليــدي«  »أكــرم 

حميــد«، و«توفيــق المنصــوري« أحكاًمــا باإلعــدام أصدرتها 

الســلطات الحوثيــة بحقهــم ومــا تــزال ترفــض إســقاطه 

رغــم المطالبــات الدوليــة الواســعة بذلــك.

ــى قطــاع االتصــاالت،  ــي عل ــذ ســيطرة جماعــة الحوث ومن

أغلقــت وحظــرت عشــرات المكاتــب الصحافيــة والصحــف 

واعتــدت  اإللكترونيــة،  والمواقــع  الفضائيــة  والقنــوات 

الــوكاالت  فــي  العاملــة  والطواقــم  الصحافييــن  علــى 

اإلعالميــة، المحليــة منهــا والدوليــة.

https://rsf.org/en/country/yemen
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األراضي الفلسطينية
قيــوًدا  الفلســطينية  األراضــي  فــي  الصحافيــون  يواجــه 

وتهديــدات متعــددة خــالل عملهــم، ومــن جهــات مختلفــة؛ 

ففــي الضفــة الغربيــة المحتلــة والقــدس الشــرقية، يواجــه 

القــوات  باســتهداف  محدقــة  تهديــدات  الصحافيــون 

اإلســرائيلية المباشــر بالرصــاص الحــي والمطاطــي والغــاز 

واالحتجــاز  التعســفية  واالعتقــاالت  للدمــوع  المســيل 

ومصــادرة  وتدميــر  األحــداث  التغطيــة  مــن  والمنــع 

المعــدات خــالل االحتجاجــات والمواجهــات. عــالوة علــى 

ذلــك، يواجــه الصحافيــون نوًعــا آخــر مــن القيــود التــي 

تهــدف بشــكل أساســي لمنعهــم مــن ممارســة عملهــم 

بحريــة، والتــي تتمثــل باالبتــزاز والمنــع مــن الســفر، حيــث 

تمنــع إســرائيل عشــرات الصحافييــن الفلســطينيين مــن 

الســفر والتنقــل بحريــة بشــكل غيــر قانونــي وغيــر مبــرر، 

فــي سياســة يبــدو وأنهــا ُتمــارس بشــكل عقابــي علــى 

خلفيــة عملهــم الصحافــي أو تعبيرهــم عــن آرائهــم.

لحقــوق  األورومتوســطي  المرصــد  توثيــق  وبحســب 

اإلنســان لحــاالت قتــل الصحافييــن الفلســطينيين منــذ 

عــام 2000، فــإن صحافييــن فلســطينيين اثنيــن ُيقتــال 

بمعــدل كل عــام تقريًبــا.

شــهد عــام 2022 انتهــاكات جســيمة واجههــا الصحافيــون 

فــي األراضــي الفلســطينية، وتحديــًدا فــي الضفــة الغربيــة 

المحتلــة، حيــث وثــق المرصــد األورومتوســطي مقتــل 

صحافـــيتيـــــن فلســطينيتين، هما؛«شــيرين أبــو عاقلــة« 

4 https://euromedmonitor.org/ar/article/4759

مراســلة قنــاة الجزيــرة، و«غفــران وراســنة« المذيعــة فــي 

قنــاة »دريــم« المحليــة، بينمــا اعتقلــت إســرائيل وحاكمــت 

ــن، فيمــا يبقــى نحــو 18  واســتجوبت عشــرات الصحافيي

ــا فــي الســجون اإلســرائيلية. صحافًي

المرصــد األورومتوســطي  تقريــر مفصــل أصــدره  وثــق 

»معاقبــة  بعنــوان   2021 عــام  أواخــر  اإلنســان  لحقــوق 

الصحافييــن: قيــود إســرائيل على حرية التنقــل والحركة«)4(، 

حــاالت قــام فيهــا جهــاز المخابــرات اإلســرائيلي وجهــاز 

بابتــزاز ومســاومة  العــام اإلســرائيلي )الشــاباك(  األمــن 

صحافييــن فلســطينيين علــى حقهــم فــي حريــة التنقــل 

الذيــن  الصحافييــن  مــن  عــدد  قــال  حيــث  والحركــة، 

الضبــاط  إن  معهــم  مقابــالت  األورومتوســطي  أجــرى 

ــرار  ــزال عنهــم ق ــه يمكــن أن ُي ــوا لهــم إن اإلســرائيليين قال

المنــع مــن الســفر فــي حالــة واحــدة فقــط؛ وهــي التعــاون 

معهــم فــي تقديــم معلومــات أمنيــة عــن الفلســطينيين أو 

العمــل لصالــح إســرائيل. فــي حــاالت أخــرى، وعــد الضبــاط 

التنقــل  الحــق فــي  الصحافييــن بمنحهــم  اإلســرائيليون 

ــوا عــن عملهــم الصحافــي أو توقفــوا  والســفر إذا مــا تخل

عــن العمــل لصالــح جهــات إعالميــة وصحافيــة معينــة. 

ــم العــروض،  ــال رفضه ــه فــي ح ــادات، فإن وبحســب اإلف

يتعــرض الصحافيــون لالعتــداءات الجســدية والنفســية، 

المنزليــة  واالقتحامــات  واالحتجــاز  الضــرب  خــالل  مــن 

والتهديــد بالمالحقــة المتواصلــة. إلــى جانــب ذلــك، يواجــه 

الصحافيــون فــي الضفــة الغربيــة قيــوًدا تفرضهــا الســلطة 

الفلســطينية علــى عملهــم، حيــث يتعرضــون فــي حــاالت 

https://euromedmonitor.org/ar/article/4759
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علــى  واالعتــداءات  واالعتقــاالت  للمالحقــات  عديــدة 

خلفيــة عملهــم.

فــي  الصحافيــون  فيتعــرض  غــزة،  قطــاع  فــي  أمــا 

المباشــر  وغيــر  المباشــر  لالســتهداف  عديــدة  حــاالت 

وأثنــاء تغطيــة  العســكرية اإلســرائيلية  العمليــات  خــالل 

االحتجاجــات فــي المناطــق القريبــة مــن الســياج الفاصــل 

قيــوًدا  يواجهــون  كمــا  وإســرائيل،  غــزة  قطــاع  بيــن 

ومضايقــات تمارســها حكومــة حركــة حمــاس التــي تديــر 

قطــاع غــزة، حيــث يجــري اســتدعاء واحتجــاز صحافييــن علــى 

خلفيــة عملهــم فــي حــاالت عــدة.

ليبيـــــا
منــذ انــدالع االضطرابــات فــي ليبيــا عــام 2011، تصاعــدت 

حــدة اســتهداف الصحافييــن ووســائل اإلعــالم المســتقلة، 

وخصوًصــا فــي أوقــات النــزاع المســّلح الــذي تجــدد مــرات 

ــق  ــا تســبب بخل ــرة، م ــدة خــالل الســنوات العشــر األخي ع

بيئــة طــاردة وغيــر آمنــة للعمــل الصحافــي. وتجّلــت مظاهر 

ذلــك فــي أشــكال االعتــداء المختلفــة التــي تعــّرض لهــا 

الصحافيــون ووســائل اإلعــالم فــي ليبيــا، والتــي شــملت 

القتــل واإلخفــاء القســري واالحتجــاز التعســفي والتعذيب، 

إلــى جانــب إغــالق مكاتــب صحافيــة ومهاجمــة أخــرى، 

أوامــر  خــالل  مــن  الصحافــي  العمــل  ومراقبــة  وتقييــد 

وقــرارات رســمية.

ــق  ــام 2012، وّث ــذ ع ــرة، من ــوام العشــرة األخي خــالل األع

ــو  ــل نح المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان مقت

5 https://rsf.org/en/country/libya

20 صحافًيــا فــي ليبيــا، بمعــدل صحافييــن اثنيــن كل عــام، 

إلــى جانــب مئــات الحــاالت التــي تعــّرض فيهــا صحافيــون 

آخــرون لالحتجــاز أو التهديــد أو التعذيــب.

خــالل عــام 2022، لــم ُيقتــل أي صحافــي ليبــي، لكــن 

ــا واحــًدا علــى األقــل مــا يــزال يقبــع فــي الســجون  صحافًي

الليبيــة )5(. وبشــكل عــام، رغــم تحســن وضــع الحريــات 

الصحافيــة فــي ليبيــا خــالل عــام 2022، إال أن الصحافييــن 

ــون يواجهــون انتهــاكات مختلفــة، كمــا يمارســون  مــا يزال

الرقابــة الذاتيــة خشــية التعــرض للمالحقــة أو االختطــاف.

فــي 15 ســبتمبر/أيلول 2022، أصــدرت الحكومــة الليبيــة 

)811( لســنة  القــرار رقــم  الدبيبــة  برئاســة عبــد الحميــد 

2022 بشــأن اعتمــاد الشــروط والضوابــط الخاصة بمزاولة 

النشــاط اإلعالمــي. فــرض القــرار قيــوًدا كبيــرة وغيــر مبــررة 

علــى حريــة ممارســة النشــاط اإلعالمــي، شــملت الحصول 

علــى موافقــة أمنيــة الســتصدار الترخيــص، وفــي بعــض 

أمنيــة  موافقــة  إلــى  اإلعــالم  وســيلة  تحتــاج  الحــاالت 

ــرار رســوًما  ــدد الق ــا ح ــرات، كم ــاز المخاب ــة مــن جه إضافي

ماليــة باهظــة لتجديــد الترخيــص بشــكل ســنوي، إضافــة 

إلــى عــدد مــن التعقيــدات اإلداريــة التــي يمكن أن ُتســتخدم 

لعرقلــة منــح التصاريــح لوســائل اإلعــالم ألســباب قــد 

تكــون تعســفية.

وبســبب تعّقــد األزمــة السياســية واســتمرار الخالفــات 

الداخليــة، وغيــاب التوافــق حــول المســار الدســتوري، لــم 

يتــم إقــرار مشــروع الدســتور الــذي يكفــل حريــة الصحافــة 

واإلعــالم، وينــّص علــى إنشــاء مجلــس أعلــى لإلعــالم 

واســتقاللية  حريــة  بحمايــة  الدولــة  وُيلــزم  والصحافــة، 

https://rsf.org/en/country/libya
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الصحافــة واإلعــالم. وبذلــك، يعمــل الصحافيــون في ليبيا 

دون حمايــة قانونيــة تقريًبــا، ودائًمــا مــا يكونــون عرضــة 

لالســتهداف التعســفي مــن الســلطات الحاكمــة ســواء 

شــرقي أو غربــي البــالد، دون وجــود مظلــة تحميهم وتدفع 

ــع إفالتهــم مــن العقــاب. ــاة ومن باتجــاه محاســبة الجن

مصر
يواجــه الصحافيــون ووســائل اإلعــالم المســتقلة في مصر 

أزمــة حرجــة منــذ أحــداث يونيو/حزيــران 2013، ومــا أعقبهــا 

من ممارســات تعســفية اســتهدف بشــكل رئيس الحقوق 

المتعلقــة بحريــة التعبيــر عــن الــرأي والصحافــة والنشــر، إذ 

ــة  ــك الوقــت قبضتهــا األمني ــذ ذل أحكمــت الســلطات من

التلفزيونيــة  القنــوات  وأغلقــت  اإلعــالم،  قطــاع  علــى 

واإلذاعــات والمواقــع اإللكترونيــة المعارضــة، واعتقلــت 

عــدًدا كبيــًرا مــن الصحافييــن ورّحلــت آخريــن، وتفــّردت فــي 

الســيطرة علــى قطــاع اإلعــالم فــي البــالد.

مصــر  فــي  المســتقلة  للصحافــة  الفعلــي  الحظــر  يعــد 

سياســة مشــتركة بيــن أجهــزة الدولــة المختلفــة، إذ تجــري 

اإلعــالم  وســائل  ضــد  التعســفية  األمنيــة  الممارســات 

بدعــم قانونــي وتشــريعي مــن خــالل مجموعــة مــن األوامــر 

بحريــة  مرتبطــة  ســلوكيات  تجــّرم  التــي  والتشــريعات 

الصحافــة تحــت دواٍع فضفاضــة وعامــة، منهــا قانــون 

»تنظيــم الصحافــة واإلعــالم والمجلــس األعلــى لتنظيــم 

اإلعالم« رقم 180 لسنة 2018، والذي شرعن للسلطات 

التواصــل  مواقــع  علــى  الحســابات  ووقــف  مراقبــة 

االجتماعــي والمواقــع اإللكترونيــة إذا مــا ســاهمت فــي 

»نشــر أخبــار كاذبــة« أو »مــا يدعــو أو يحــرض علــى مخالفــة 

ــات  ــَرض عقوب ــة«، وَف ــف أو الكراهي ــى العن ــون أو إل القان

بالســجن والغرامــة الماليــة فــي حــال »اإلخــالل بالنظــام 

أو  للخطــر  وأمنــه  المجتمــع  ســالمة  تعريــض  أو  العــام 

اإلضــرار باألمــن القومــي للبــالد أو مركزهــا االقتصــادي«.

خالل العقد األخير، منذ عام 2012، وثق األورومتوسطي 

مقتــل 8 صحافييــن فــي مصــر، ســتة منهــم ُقتلــوا خــالل 

عام 2013.

قــوات  احتجــزت  الماضيــة،  التســع  الســنوات  وخــالل 

ــى  ــي تعســفًيا عل ــن 100 صحاف ــر م ــة أكث األمــن المصري

خلفيــة عملهــم المشــروع، فيمــا مــا يــزال نحــو 10 منهــم 

األخــرى،  الدولــة  أجهــزة  غــرار  وعلــى  الســجون.  داخــل 

تعمــل المنظومــة القضائيــة فــي مصــر بشــكل فاعــل 

ضمــن منظومــة اضطهــاد الصحافييــن، وتنســب لهــم 

ــر احتجازهــم لمــدد طويلــة، مــن أبرزهــا  ــا مزيفــة لتبري تهًم

أخبــار  ونشــر  إرهابيــة،  وتنظيمــات  لجماعــات  االنتمــاء 

القومــي. باألمــن  والمســاس  كاذبــة، 

ال تقتصــر الرقابــة التــي تفرضهــا الســلطات علــى وســائل 

اإلعــالم علــى الشــأن السياســي فقــط، بــل تمتــد لتشــمل 

جميــع الموضوعــات التــي قــد ال تــروق للســلطة، أو تمس 

فــي ســمعتها أو المرتبطيــن بهــا ولــو حتــى علــى نحــو غيــر 

مباشــر.

اســتئناف  نيابــة  حققــت   ،2022 ســبتمبر/أيلول  فــي 

4 صحافيــات يعملــن فــي موقــع »مــدى  القاهــرة مــع 

ــداد  ــة مشــاركتهن فــي إع ــى خلفي ــي، عل مصــر« اإللكترون
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األحــزاب  أحــد  فــي  مالــي  فســاد  شــبهات  حــول  تقريــر 

المرتبطــة بالســلطة، وتــم اتهامهــن »بنشــر أخبــار كاذبــة 

مــن شــأنها تكديــر الســلم العــام وإلحــاق الضــرر بالمصلحــة 

العامــة واإلزعــاج باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي 

فــي  وطــن«  »مســتقبل  حــزب  نــواب  وقــذف  وســب 

البرلمــان«.

خــالل الســنوات الماضيــة، حجبــت الســلطات المصريــة 

أكثــر مــن 500 موقــع إلكترونــي إخبــاري وحقوقــي فــي 

إطــار اســتراتيجيتها للســيطرة علــى قطــاع اإلعــالم وإلغــاء 

ــرف الســلطات فــي أغلــب  الصحافــة المســتقلة، وال تعت

الحــاالت بعمليــات الحجــب أو أســبابها. 

بســبب االســتهداف الممنهــج والمســتمر للصحافييــن، 

الصحافــة  مهنــة  لممارســة  آمنــة  بيئــة  توفــر  وعــدم 

ــة عشــرات  بشــكل مســتقل، فــّر خــالل الســنوات الماضي

الصحافييــن المصرييــن مــن بالدهــم خشــية االضطهــاد، 

ــا للوقــوع  وفّضلــوا اســتكمال نشــاطهم مــن الخــارج تجّنًب

مــن  شــكل  ألي  التعــّرض  أو  التعســفي  االحتجــاز  فــي 

أشــكال االعتــداء.

لبنــــــان 
بشــكل عــام، تتمتــع وســائل اإلعــالم فــي لبنــان بهامــش 

السياســية  القضايــا  مختلــف  تنــاول  فــي  الحريــة  مــن 

واالجتماعيــة، وانتقــاد ومعارضة الســلطات، لكــّن غالبيتها 

يتبــع بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لألحــزاب والتيــارات 

وسياســاتها  توجهاتهــا  علــى  تســيطر  التــي  السياســية، 

واألســاليب التــي تعمــل مــن خاللها على تغطيــة األحداث، 

ســواء تلــك المتعلقــة بالشــؤون الداخليــة أو الخارجيــة.

الصحافيــة  الحريــات  شــهدت  األخيــرة،  األعــوام  خــالل 

القانــون  ُيرّتــب  حيــث  ملحوًظــا،  تراجًعــا  لبنــان  فــي 

والغرامــات  الســجن  تشــمل  جــزاءات  اللبنانــي  الجنائــي 

ــر والنشــر،  ــرأي والتعبي ــة ال ــى ســلوكيات مرتبطــة بحري عل

التشــهير  مثــل  فضفاضــة  مصطلحــات  علــى  ويحتــوي 

ونشــر أخبــار كاذبــة وغيرهــا مــن التوصيفــات العامــة التــي 

قــد تســتخدم علــى نحــو غيــر مبــرر لتقييــد حريــة الصحافييــن 

ــا فــي عشــرات  أو وســائل اإلعــالم، وينعكــس ذلــك واقًع

اللبنانيــة  األمنيــة  الجهــات  توجههــا  التــي  االســتدعاءات 

للصحافييــن علــى خلفيــة انتقادهم لمســؤولين سياســيين 

واقتصادييــن، إذ يمثــل الصحافيــون بشــكل منتظــم أمــام 

الجهــات األمنيــة بســبب تلــك الشــكاوى التــي عــادة مــا 

تســتند إلــى تلــك النصــوص القانونيــة الفضفاضــة. 

ــق  ــذ عــام 2012، وث ــير، من ــقد األخــــــــــــــــــ وخــالل العـــــــــ

لبنــان،  فــي  صحافييــن  ثالثــة  مقتــل  األورومتوســطي 

إلــى جانــب عشــرات االنتهــاكات األخــرى التــي شــملت 

التوقيــف والمنــع مــن دخــول البــالد والتهديــد والتضييــق 

واالعتــداءات.

ومنــذ االحتجاجــات التــي شــهدها لبنــان عــام 2019 بســبب 

االنهيــار االقتصــادي، تصاعــدت حــدة االنتهــاكات ضــد 

الذيــن تليــا االحتجاجــات  فخــالل العاميــن  الصحافييــن، 

)2020 – 2021( ُقتــل صحافيــان اثنــان ألول مــرة منــذ 

عــام 2012؛ حيــث أطلــق مســلحون النــار علــى المصــور 

ــه فــي ديســمبر/ ــي« أمــام منزل ــف بجان الصحافــي »جوزي

كانــون أول 2020، فيمــا ُوجــد الصحافــي »لقمــان ســليم« 
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مقتــواًل رمًيــا بالرصــاص فــي ســيارته بعــد أقل من شــهرين 

ــل »بجانــي«، فــي فبراير/شــباط 2021. ــة قت علــى حادث

إلــى جانــب ذلــك، اســتجوبت األجهــزة األمنيــة والعســكرية 

ــا علــى خلفيــة انتقــاد الســلطات عبــر  اللبنانيــة 20 صحافًي

وســائل التواصــل االجتماعــي )فــي المــدة بيــن أكتوبــر/

تشــرين اول 2019 – يونيو/حزيــران 2020(. )6( فــي عــام 

2021، تلقــى الصحافــي »ســليمان الخالــدي« الــذي يعمــل 

لصالــح لوكالــة رويتــرز قــراًرا »ســيادًيا« بمنعــه مــن دخــول 

لبنــان، فيمــا يبــدو علــى خلفيــة عملــه.

الســــودان
يعانــي الصحافيــون ووســائل اإلعــالم فــي الســودان مــن 

ســطوة أمنيــة صارمــة تمثلــت فــي فــرض قيــود علــى حرية 

التعبيــر، وتحكــم كامــل بوصــل وقطــع خدمــات اإلنترنــت، 

إضافــة إلــى فــرض إجــراءات عقابيــة ضــد وســائل اإلعــالم 

التــي نشــطت فــي تغطيــة االحتجاجــات الشــعبية، ومــا 

رافقهــا مــن انتهــاكات واســعة لحقــوق اإلنســان عقــب 

االنقــالب العســكري فــي 25 أكتوبر/تشــرين أول 2021.

خــالل عــام 2022، وّثــق فريــق المرصــد األورومتوســطي 

اتخــاذ ســلطة األمــر الواقــع مجموعة إجــراءات بدت انتقامية 

بحــق عــدد مــن وســائل اإلعــالم المحليــة والدوليــة التــي 

نشــطت فــي تغطية أحــداث االنقالب العســكري، باإلضافة 

إلــى إغــالق مجموعــة مــن اإلذاعــات وتقييــد عمــل أخرى على 

خلفيــة نشــاطها فــي متابعــة االحتجاجــات الشــعبية.

6 https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/202101//lebanon-must-end-impunity-for-human-rights-abuses-following-un-review/

ففــي 13 يناير/كانــون ثــاٍن 2022، داهمــت قــوة أمنيــة 

أثنــاء  العربــي« فــي الخرطــوم  مكتــب قنــاة »التلفزيــون 

تغطيــة القنــاة للتظاهــرات الرافضــة لالنقــالب العســكري 

فــي الســودان، فيمــا يبــدو للتأثيــر علــى عمــل فريــق القنــاة 

الشــعبية.  االحتجاجــات  تغطيــة  فــي  ينشــط  كان  الــذي 

بعدهــا بأيــام، قــررت وزارة اإلعــالم فــي 18 يناير/كانــون 

ثــان إغــالق مكتــب »الجزيــرة مباشــر« وســحب ترخيــص 

بــدوي  و«المصــور  الصحافــي »محمــد عمــر«  المراســل 

بشــير« وفقــًا لمــا أســمته وزارة اإلعــالم الســودانية بالنقــل 

غيــر المهنــي للشــأن الســوداني.

التعبيــر  حريــة  الســوداني  الدســتور  ضمــن  حيــن  وفــي 

والصحافــة، إال أّن التطبيــق العملــي علــى أرض الواقــع 

كان مختلًفــا، فقــد أعاقــت كثيــر مــن القوانيــن المحليــة 

الطــوارئ  بمــا فيهــا قوانيــن  التعبيــر والصحافــة،  حريــة 

تســتخدمها  والتــي  العقوبــات،  قانــون  مــن  ومــواد 

ســلطات األمــر الواقــع منــذ االنقــالب العســكري لفــرض 

ــة علــى المحتــوى، وترهيــب الصحافييــن والنشــطاء،  رقاب

إذ اعتبــرت بموجــب تلــك القوانيــن واإلجــراءات تغطيــة 

األحــداث التــي تلــت االنقــالب ونقــل انتهــاكات حقــوق 

االنســان بحــق المحتجيــن والمتظاهريــن خطــوط حمــراء 

المحاســبة. تتطلــب 

علــى ســبيل المثــال، نصــت المــادة )50( مــن القانــون 

الجنائي لســنة 1991 على أن »من يرتكب أي فعل بقصد 

تقويــض النظــام الدســتوري للبــالد أو بقصــد تعريــض 

اســتقاللها أو وحدتهــا للخطــر، يعاقــب باإلعــدام أو الســجن 

https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2021/01/lebanon-must-end-impunity-for-human-rights-a
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ــع  ــد أو الســجن لمــدة أقــل مــع جــواز مصــادرة جمي المؤب

أموالــه.«، فيمــا نصــت المــادة )51( علــى أنــه »يعــد مرتكًبــا 

جريمــة إثــارة الحــرب ضــد الدولــة ويعاقــب باإلعــدام أو 

الســجن المؤبــد أو الســجن لمــدة أقــل مــع جــواز مصــادرة 

ــة عســكريًا  ــر الحــرب ضــد الدول ــه مــن: )أ ( يثي ــع أموال جمي

بجمــع األفــراد أو تدريبهــم أو جمــع الســالح أو العتــاد أو 

ــده  ــك أو يؤي ــى ذل ــي عل ــك أو يحــرض الجان يشــرع فــي ذل

بــأي وجــه«.

تونس
تحــّول  مــن  أعقبهــا  ومــا   2011 احتجاجــات  نجــاح  بعــد 

تونــس  شــهدت  الحكــم،  مؤسســات  فــي  ديمقراطــي 

وتوّســًعا  اإلعالمــي،  والتعــدد  التنــوع  فــي  كبيــرة  نقلــة 

فــي هامــش الحريــة التــي تتمتــع بهــا وســائل اإلعــالم 

والصحافــة المســتقلة. لكــّن مــع فــرض الرئيــس »قيــس 

ســعّيد« اإلجــراءات االســتثنائية فــي يوليو/تمــوز 2021 

وســيطرته علــى جميــع مؤسســات الحكــم، بــدأ هامــش 

الصحافيــون  وعــاد  كبيــر،  نحــو  علــى  بالتقلــص  الحريــة 

مــرة أخــرى للعمــل تحــت تهديــد المالحقــات القضائيــة، 

الجديــد. التــي فرضهــا الوضــع  والقبضــة األمنيــة 

فــي هــذا اإلطــار، حــرص الرئيــس »قيــس ســعّيد« علــى 

مــن  انطالًقــا  واألوامــر  المراســيم  مــن  جملــة  إصــدار 

مبــررات فضفاضــة وعامــة، إذ اســتحدث قواعــد قانونيــة 

تضــع معاييــر للنشــر، وتمنــع الــوزراء مــن الظهــور علــى 

7 https://bit.ly/3DRgpRJ
8 https://bit.ly/3zwqYGY

ــر  ــة غي ــدو لفــرض رقاب ــى مــا يب ــة عل اإلعــالم، فــي محاول

شــرعية علــى وســائل اإلعــالم، وإخضاعهــا لوصايــة مقّنعــة 

مــن الجهــات التنفيذيــة. 

مــن خــالل األمــر رقــم 117/ 2021 )7(، أضفــى »ســعيد« 

شــرعية علــى اإلجــراءات التقييديــة ضــد الصحافــة، إذ حــدد 

األمــر فــي الفصــل الخامــس مــن بابــه الثانــي »تنظيــم 

اإلعــالم والصحافــة والنشــر« كأحــد المهــام التشــريعية 

البــاب  فتــح  مــا  وهــو  االســتثنائية،  الرئاســية  لألوامــر 

علــى مصراعيــه لتقييــد حريــة الصحافــة وتجريــم تــداول 

وأوامــر  مراســيم  خــالل  مــن  ذلــك  وتكــرر  المعلومــات، 

بعــد  التونســية والحكومــة  الرئاســة  عــن  أخــرى صــدرت 

المتعلــق   2022 14 لســنة  المنشــور عــدد  ذلــك، مثــل 

والمنشــور   ،)8( المشــروعة  غيــر  المضاربــة  بمقاومــة 

عــدد 19 المتعلــق بقواعــد العمــل االتصالــي للحكومــة، 

ــداول  ــة النشــر وت ــى حري ــرة عل ــوًدا كبي ــا قي ــذان تضمن والل

المعلومــات.

ــوًدا  ــة قي ــك األوامــر، فرضــت الجهــات التنفيذي ــا لتل وتبًع

وتعــّرض  حرّيتهــا،  مــن  حــّدت  اإلعــالم  وســائل  علــى 

واالحتجــاز  االعتــداء  شــملت  انتهــاكات  إلــى  صحافيــون 

عســكرية.  محاكــم  أمــام  والمحاكمــة 

فــي 16 أغســطس/آب 2022، قضــت الدائــرة الجناحيــة 

بحبــس  بتونــس  الدائمــة  العســكرية  المحكمــة  لــدى 

بتهــم  شــهور  ثالثــة  لمــدة  عطيــة«  »صالــح  الصحافــي 

ــام  ــّي وســمعته والقي »المــّس مــن كرامــة الجيــش الوطن

الّنظــام  روح  الجيــش  فــي  ُيضعــف  أن  شــأنه  مــن  بمــا 

العســكرّي والّطاعــة للّرؤســاء، و«نســبة أمــور غيــر قانونّيــة 

https://bit.ly/3DRgpRJ
https://bit.ly/3zwqYGY
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ــة ذلــك«،  لموّظــف عمومــّي دون اإلدالء بمــا ُيثبــت صّح

و«اإلســاءة للغيــر عبــر الّشــبكة العمومّيــة لالّتصــاالت«.

ــتوبر/  ــى أكـــــ ــثنائية وحت ــذ إعــالن اإلجــراءات االستـــــــ ومن

تشــرين أول 2022، وثــّق المرصــد األورومتـــــــــــــــوسطي 

انتهــاكات عــدة ضـــــــد الصحافـــــيين فــي تونــس، شــملت 

إغــالق مقــّرات قنــوات فضــــــائية ومنعهــا مــن العمــل، 

وإقالــة المديــر العــام لمؤسســة التلفــزة التونســية »محمــد 

الموفــدة  واحتجــاز  منصبــه،  مــن  الداهــش«  األســعد 

الخاصــة لصحيفــة نيويــورك تايمــز »فيفيــان يــي« عــدة 

ســاعات أثنــاء تغطيتهــا األحــداث فــي أحــد أحيــاء العاصمــة 

تونــس. كمــا تعــرض عــدد مــن الصحافييــن إلــى االعتــداء 

وتكســير معداتهــم مــن قبــل متظاهريــن مواليــن للســلطة 

مــن  نــواب  نظمهــا  احتجاجيــة  لوقفــة  تغطيتهــم  أثنــاء 

ــه. ــد عمل ــى تجمي ــراض عل البرلمــان لالعت

ومنــذ يوليــو/ تمــوز وحتــى أكتوبــر/ تشــرين أول 2022، 

وّثــق المرصــد األورومتوســطي اعتقــال األجهــزة األمنيــة 

التونســية أكثــر مــن 15 صحـــــــافًيا، حوكــم اثنــان منهــم 

علــى األقــل أمــام القضــاء العســكري، إلــى جانــب تعــّرض 

عشــرات آخريــن لالعتــداء المباشــر أو التهديــد أو التشــويه 

مــن  مقّربــة  إلكترونيــة  مواقــع  أو  أشــخاص  يــد  علــى 

الســلطة. 

المغـــرب
شــهدت الحريــات الصحافيــة فــي المغــرب تراجًعــا ملحوًظــا 

الصحافيــون  يواجــه  حيــث  األخيــرة،  الســنوات  خــالل 

مالحقــات وعقوبــات علــى نحــو وحجــم غيــر مســبوقين.

وتواصــل الســلطات المغربيــة منــذ ســنوات فــرض قيــوٍد 

صارمــة علــى حريــة الصحافــة وحريــة الــرأي والتعبيــر، وذلك 

مــن خــالل االســتهداف المســتمر للمؤسســات الصحافيــة 

أو  عملهــم  بســبب  الصحافييــن  ومضايقــة  المعارضــة 

تعبيرهــم عــن آرائهــم، عبــر تعريضهــم للعنــف واحتجازهــم 

تعســفًيا وعرضهــم أمــام محاكمــاٍت جائــرة، تهــدف فــي 

النهايــة إلــى تقويــض الحــق فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي 

العمــل الصحافــي كونهــا تخالــف سياســات  وممارســة 

ــة أو تنتقدهــا. الدول

وأدى غيــاب الضمانــات الدســتورية والقانونيــة الكافيــة 

والعمــل  التعبيــر  حريــة  فــي  األساســي  الحــق  لحمايــة 

التــي  والتجــاوزات  االنتهــاكات  تفاقــم  إلــى  الصحافــي 

تتســم بهــا سياســة الدولــة تجــاه هــذه الحريــات، ويتجســد 

ذلــك مــن خــالل اســتمرار الســلطات المغربيــة فــي اللجــوء 

إلــى القانــون الجنائــي عوًضــا عــن قانــون الصحافــة والنشــر 

ــر عــن آرائهــم  ــن والنشــطاء فــي التعبي لمتابعــة الصحافيي

ــى منصــات  ــم نشــره عل ــك مــا يت ــا، بمــا فــي ذل وتجريمه

التواصــل االجتماعــي.

اعتقلـــت الســـلطات المغربيـــة فـــي الســـنوات األخيــرة 

عـــدة صحافييـــن مســـتقلين، وحاكمتهـم وســـجنتهم بتهـم 

مشكوك فيها، وذلـــك علـــى خلفيـــة آراء ناقـــدة ومعارضـة 
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ســــياق  فــــي  الصحافيــون  هــؤالء  عنهـــا  عبــر  للدولــة، 

عملهــــم الصحافــي، وكان بعضهـــا يتنــاول قضايا الفســـاد 

داخــل الدولــة، أو الممارســات القمعيـــة للســـلطات تجـــاه 

ــن  ــن بيـ ــث كان مـ ــة، حيـ ــل الدول ــق االحتجاجــات داخـ توثيـ

التهـــم ممارســـة الجنـــس خـــارج نطـــاق الـــزواج، والعمالـــة، 

والتحـــرش، وغيرهـــا مـــن التهـم. وخالل األعوام الماضيـة، 

كان -وفيمـــا يبـــدو- اتهـــام الصحفييـــن بالتهـــم األخالقية 

أسـلوًبا معتمـًدا لـدى الســلطات المغربيــة بهــدف ضــرب 

ــد  ــن والحــ ــن المعارضيــ ــمعة الصحافييــ ــة وســ مصداقيــ

ــة دعمهــم والتضامــن معهــم. ــن إمكانيــ مــ

او  اعتقــال  األورومتوســطي  وثــق   ،2022 عــام  خــالل 

اســتمرار حبــس 10 صحافييــن فــي المغــرب علــى األقــل، 

كان مــن بينهــم »توفيــق بــو عشــرين«، و«عمــر الراضــي«، 

و«ســليمان الريســوني« بعــد محاكمتهــم فــي إطــار معاييــر 

محاكمــة غيــر متوافقــة مــع التشــريعات المحليــة والدولية، 

وتصــل عقوبــة بعضهــم إلــى الســجن مــدة 15 ســنة مثــل 

الصحتفــي »توفيــق بــو عشــرين« مؤســس صحيفــة »أخبــار 

اليــوم« والــذي اعتقــل فــي شــباط/ فبرايــر 2018، وأّيــدت 

محكمــة النقــض العليــا فــي ســبتمبر/ أيلــول 2021 حبســه 

لمــدة 15 عاًمــا علــى خلفيــة تهــم تبــدو زائفــة كاالســتغالل 

الجنســي واالتجــار بالبشــر، وبعــد محاكمة شــابتها تجاوزات 

قانونيــة كبيــرة.

بنهجهــا  االســتمرار  فــي  الســلطات  نيــة  يعكــس  ومــا 

ــاب  ــة العمــل الصحافــي هــو غي فــي مالحقــة وقمــع حري

نشــرتها  التــي  بالمعلومــات  يتعلــق  فيمــا  التحقيقــات 

عليــه  أقدمــت  مــا  حــول  ودوليــة  حقوقيــة  منظمــات 

اإلنترنــت،  شــبكة  لمحتويــات  مراقبــة  مــن  الســلطات 

واســتهداف الناشــطين والصحافييــن مــن خــالل البرنامــج 

لشــركة  التابــع   )Pegasus( »بيغاســوس«  التجسســي 

اعتــراض  )NSO( اإلســرائيلية، وذلــك عبــر  »إن إس أو« 

فــي  الحــق  وانتهــاك  عليهــا  والتجســس  االتصــاالت 

الخصوصيــة.

الجزائر
خــالل العقــد الماضــي، شــهد الجزائــر حادثــة قتــل واحــدة 

مجموعــة  زرعتهــا  بقنبلــة  أميــن«  »تومــي  للصحافــي 

كمــا   ،2013 يوليو/تمــوز  فــي  الجزائــر  شــرقي  إرهابيــة 

توفــي الصحافــي الجزائري-البريطانــي »محمــد تامالــت« 

فــي ديســمبر/كانون أول 2016، بعــد إضــراب عــن الطعــام 

بــدأه بســبب احتجــازه فــي الســجون الجزائريــة وقضائــه 

حكًمــا بالســجن لمــدة عاميــن )قضــى منهــا خمســة أشــهر( 

ــت. ــر اإلنترن ــري عب ــى الرئيــس الجزائ بســبب »اإلســاءة« إل

لكــن بشــكل عــام، عــدد حــوادث قتــل أو اغتيــال الصحافيين 

فــي الجزائــر -رغــم تدنيــه خــالل العقديــن الماضييــن مقارنــة 

ــة فــي  ــات الصحافي ــة الحري بمــا ســبقهما- ال يعكــس حال

مــن  أخــرى  أشــكااًل  الصحافيــون  يواجــه  حيــث  البــالد، 

والحبــس  واالعتقــال  المالحقــة  تتضمــن  االنتهــاكات 

وتوجيــه التهــم الفضفاضــة والمحاكمــات الجائــرة علــى 

خلفيــة عملهــم الصحافــي.

علــى ســبيل المثــال، ُحكــم فــي أكتوبر/تشــرين أول 2022 

علــى الصحافــي »بلقاســم حــوام« بالســجن لمــدة عــام، 
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منهــا شــهران نافــذان، وغرامــة قدرهــا 100 ألــف دينــار 

يناقــش  لــه  مقــال  بســبب  يــورو(،   700 )نحــو  جزائــري 

موضــوع تصديــر التمــور الجزائريــة إلى فرنســا فــي صحيفة 

ــة«.  ــار كاذب ــج أخب هــم بـــ »نشــر وتروي ــث اتُّ »الشــروق«، حي

وبعــد حبــس الصحــاف »حــوام«، أوقفــت المطبعــة العامة 

تحــت  »الشــروق«،  بهــا  يعمــل  التــي  الصحيفــة  طباعــة 

ذريعــة ديــون لــم تســددها الصحيفــة خــالل بضعــة أســابيع.

وثــق   ،2012 عــام  منــذ  الماضــي،  العقــد  وخــالل 

ــة حبــس لصحافييــن داخــل  األورومتوســطي نحــو 25 حال

الســجون الجزائريــة، فيمــا يســتمر العشــرات بالتعــرض 

لالعتقــاالت واالحتجــازات المؤقتــة والتهديــد باالعتقــال 

علــى خلفيــة عملهــم.

تتعلــق  الجزائــر كذلــك قيــوًدا  ويواجــه الصحافيــون فــي 

بعملهــم لصالــح وكاالت إعالميــة وصحافيــة أجنبيــة، حيــث 

يحتاجــون للحصــول علــى اعتمــادات ُتجــدد كل عــام مــن 

الســلطات الجزائريــة، وفــي كثيــر مــن األحيان، يطــول انتظار 

ــذي يحــول دون  ــد اعتماداتهــم، األمــر ال الصحافييــن لتجدي

تغطيتهــم لألحــداث ويعرقــل عملهــم ألســابيع أو أشــهر.

كذلــك، عانــت الصحــف الجزائريــة والعاملــون فيهــا مــن 

نــوع آخــر مــن العراقيــل التــي حالــت دون عملهــم وأدت 

فــي عشــرات الحــاالت إلــى إغــالق وإيقــاف عمــل الصحــف 

وتســريح عشــرات الصحافييــن والعامليــن فــي المجــال 

اإلعالمــي، حيــث شــهدت الصحــف تراجًعــا للدعــم المالــي 

الــذي تقدمــه الدولــة عن طريق اإلشــهار الحكومي، بســبب 

احتــكار ســوق اإلعالنــات مــن قبــل ســلطات الدولــة، فــي 

حيــن أن إعالنــات القطــاع الخــاص تذهــب للصحــف األكثــر 

ــا فــي البــالد، األمــر الــذي أدى إلــى اختفــاء عشــرات  مبيًع

الجرائــد خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة.

ــات وتمــارس  ــك، تفــرض الســلطات عقوب ــب ذل ــى جان إل

ضغــوط غيــر معلنــة علــى الصحــف التــي تنتقــد سياســاتها 

أو تصــدر تقاريــر ال تتوافــق وتوجهــات الحكومــة، ويشــمل 

الوكالــة  ومقاطعــة  الماليــة  الحســابات  تجميــد  ذلــك 

والمالحقــات  للصحــف  واإلعــالن  للنشــر  الوطنيــة 

عليهــا. المفروضــة  والضرائــب  بالديــون  المتعلقــة 

خــالل عــام 2022 -علــى ســبيل المثــال-، أغلقــت صحيفــة 

الفرنســية  باللغــة  الناطقــة  الجزائريــة  اليوميــة  »ليبرتــي« 

أبوابهــا بعــد قــرار مالكهــا رجــل األعمــال »يســعد ربــراب« 

بإيقافهــا فــي أبريل/نيســان الماضــي. جــاء القــرار بعــد نحــو 

شــهرين مــن مهاجمــة وزيــر االتصــال الجزائــري »محمــد 

دون  »الوطــن«  و  »ليبرتــي«  صحيفتــي  بوســليماني« 

تســميتهما.

السعودية
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الصحافيــون  يواجــه 

رقابــة صارمــة ومشــددة علــى عملهــم، حيــث ال يمكن ألي 

صحافــي إصــدار تقاريــر صحافيــة أو إعالميــة أو التعبيــر عــن 

ــه علــى نحــو ينتقــد سياســات الحكومــة دون التعــرض  رأي

ــن  ــى الصحافيي ــر عل ــة والقمــع. وال يقتصــر األم للمالحق

المالحقــات  تطــال  حيــث  المملكــة،  داخــل  المتواجديــن 

والتضييقــات والتهديــدات الصحافييــن الســعوديين الذيــن 

يعيشــون ويعملــون خــارج المملكــة كذلــك.
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أمــا فيمــا يتعلــق بوســائل اإلعــالم، بمــا في ذلــك القنوات 

الفضائيــة والصحــف المطبوعــة، فجميعهــا تتبــع للدولــة 

بشــكل كامــل، وال توجــد أيــة جهــات إعالميــة مســتقلة 

التــي ال تمتلكهــا  تلــك  المملكــة، فحتــى  داخــل  تعمــل 

الســلطات بشــكل مباشــر تعمل وفًقا للرؤية والسياســات 

والضوابــط التــي تضعهــا مؤسســات الحكومــة، وتخضــع 

للرقابــة المباشــرة واليوميــة مــن وزارة اإلعــالم.

خــالل العشــرة أعــوام األخيــرة، منــذ عــام 2012، وثــق 

المرصــد األورومتوســطي مقتــل صحافي ســعودي واحد، 

وهــو »جمــال خاشــقجي«، الــذي ُقتــل داخــل قنصلية بالده 

فــي إســطنبول عــام 2018. وحتــى اليــوم، لــم ُيحاســب 

المحاكمــات  رغــم  »خاشــقجي«  قتــل  عــن  المســؤولون 

التــي جــرت فــي كل مــن تركيــا والســعودية، وتــرك قاتلــوه 

ليفلتــوا مــن العقــاب أو اإلدانــة بشــكل كامــل.

ورغــم كــون حادثــة قتــل »خاشــقجي« الوحيــدة التــي ُوثقــت 

حجــم  يعكــس  ال  ذلــك  أن  إال  األخيــرة،  األعــوام  خــالل 

االنتهــاكات التــي ُتمــارس ضــد الصحافييــن داخــل وخــارج 

الســعودية  الســلطات  احتــرام  يعنــي  وال  الســعودية، 

للحريــات الصحافيــة. فخــالل األعــوام الماضيــة، اعُتقــل 

خلفيــات  علــى  الصحافييــن  عشــرات  وحوكــم  واحُتجــز 

تتعلــق بعملهــم، فيمــا مــا يــزال يقبــع اليــوم فــي الســجون 

جنســيات  مــن  األقــل  علــى  صحافًيــا   25 الســعودية 

ســعودية وغيــر ســعودية.

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، يواجــه الصحافــي اليمنــي 

»علــي أبــو لحــوم« حكًمــا بالســجن 15 عاًمــا فــي الســعودية 

علــى خلفيــة نشــره تغريــدات علــى حســابه الشــخصي عبــر 

موقــع تويتــر اعتبــرت الســلطات أنهــا تتضمــن أفــكاًرا تحــث 

علــى الكفــر بالديــن اإلســالمي، كمــا ُيحتجــز الصحافــي 

ــذ عــام 2018 دون تهمــة  ــي »مــروان المريســي« من اليمن

واضحــة، ومــا يــزال الصحافــي الســعودي »تركــي الجاســر« 

فــي  قســرًيا  مخفًيــا  وبقــي   ،2018 عــام  منــذ  محتجــًزا 

لــه  2020 حيــن ُســمح  الســجون الســعودية حتــى عــام 

باالتصــال بأشــخاص مقربيــن لــه مــن داخل الســجن. يواجه 

»الجاســر« اتهامــات تتعلــق بـــ »أمــن الدولــة«، علــى خلفيــة 

حســاب مجهــول الهويــة كان يديــره علــى موقــع تويتــر.

عمــل  تعليــق  أو  بســجن  الســعودية  القوانيــن  وتســمح 

الصحافييــن الذيــن يوجهــون أيــة انتقــادات قــد ُيعتبــر أنهــا 

حيــث  الملــك،  أو  الدولــة  أو  اإلســالمي  بالديــن  تمــس 

الحريــات  مــع  التعامــل  فــي  الســلطات  نهــج  ينعكــس 

للعمــل  الناظــم  القانونــي  اإلطــار  فــي  الصحافيــة 

القيــود  مــن  كبيــًرا  عــدًدا  يتضمــن  والــذي  الصحافــي، 

الســلطات  تســتخدمها  التــي  الفضفاضــة  والنصــوص 

عــادًة فــي مالحقــة الصحافييــن. وتســتخدم الســلطات 

جرائــم  ونظــام  المعلوماتيــة  الجرائــم  مكافحــة  نظــام 

ــه وغيرهــا مــن السياســات والمحــددات  اإلرهــاب وتمويل

الصحافييــن  علــى  ومؤسســاتها  الدولــة  تفرضهــا  التــي 

اإلعالميــة. والــوكاالت 
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اإلمـــارات
خــالل العقــد األخيــر، بــرزت دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 

كإحــدى أكثــر الــدول فــي المنطقــة قمًعــا لحريــة الــرأي 

والتعبيــر، وتقييــًدا لحريــة وســائل اإلعــالم، إذ ال تســتطيع 

وســائل اإلعــالم المســتقلة العمــل بحريــة علــى األراضــي 

أو  للصحافييــن  اإلطــالق  علــى  ُيســمح  وال  اإلماراتيــة، 

وســائل اإلعــالم بانتقــاد أو معارضــة الســلطات، ومــن 

الســجن  تشــمل  عقوبــات  إلــى  يتعــّرض  ذلــك  ُيخالــف 

والترحيــل والمنــع مــن دخــول البــالد.

تملــك الدولــة معظــم وســائل اإلعــالم فــي اإلمــارات إمــا 

بشــكل مباشــر، أو مــن خــالل مجموعــات إعالميــة خاصــة 

تديــن لهــا بالــوالء التــام. وعلــى الرغــم مــن أّن الدســتور 

ــرأي والنشــر، إال أّن  ــر عــن ال ــة التعبي ــي يكفــل حري اإلمارات

الســلطات أصــدرت قوانيــن عــّدة -مثــل قانــون الجرائــم 

انتقــاد  وتجريــم  الصحافــة،  حريــة  لتقييــد  اإللكترونيــة- 

اإلعــالم  وســائل  محتــوى  ومراقبــة  الحاكمــة،  العائلــة 

الســيطرة  لضمــان  واإللكترونيــة  والمســموعة  المرئيــة 

الكاملــة علــى الروايــة اإلعالميــة، وقمــع ووأد أي ظهــور 

لوجهــة نظــر معارضــة أو منتقــدة.

مــا  إذا  مالحقــات  اإلمــارات  فــي  الصحافيــون  يواجــه 

ــة،  ــوا نشــر مــواد ال تتفــق والتوجهــات العامــة للدول حاول

وقــد يتعّرضــون لالحتجــاز التعســفي، ويتهمــون بالتشــهير 

أو إهانــة الدولــة أو نشــر معلومــات كاذبــة. علــى ســبيل 

اعتقلــت   ،2015 أول  كانــون  ديســمبر/  فــي  المثــال، 

بتهمــة  النّجــار«  »تيســير  األردنــي  الصحافــي  اإلمــارات 

اإلســاءة إلــى رمــوز الــدول مــن خــالل منشــورات إلكترونية، 

ُأصيــب  ثــالث ســنوات، وقــد  نحــو  بعــد  وأفرجــت عنــه 

ــن  ــد عامي ــازه، وتوفــي بع ــدة خــالل مــدة احتج بأمــراض ع

مــن اإلفــراج عنــه.

اإلماراتــي  األمــن  احتجــز   2018 نيســان  أبريــل/  وفــي 

الصحافــي األمريكــي العراقــي »زيــد بــن ياميــن« فــي مطــار 

دبــي بعــد مكوثــه فــي البــالد عــدة أيــام وصــادرت هاتفــه 

الشــخصي، ونقلتــه للتحقيــق فــي أبــو ظبــي، وتــم إبالغــه 

أّنــه محتجــز علــى خلفيــة إهانــة رئيــس الدولــة، وزعمــوا أّن 

القضيــة صــدر فيهــا حكــم غيابــي بحبســه ســنتين، وعندمــا 

ــه لــم ُيبلــغ بذلــك مــن قبــل،  ــد أّن رفــض هــذا االدعــاء وأّك

الخليجيــة  بــدأ المحققــون بالحديــث معــه حــول األزمــة 

والعالقــة مــع قطــر وطلبــوا منــه عــدم العمــل فــي قطــر، 

ومــن ثــم أطلقــوا ســراحه.

فــي حزيــران/ يونيــو 2022، أشــارت تقاريــر إلــى إغــالق 

صحيفــة الرؤيــة اإلماراتيــة اإللكترونيــة )مملوكــة للدولــة( 

نشــر  خلفيــة  علــى  وموظًفــا  صحافًيــا   60 وتســريح 

ــة  ــر الحــرب الروســية األوكراني ــًرا حــول تأثي ــة تقري الصحيف

علــى الســكان مــن ذوي الدخــل المنخفــض فــي اإلمــارات.
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البحــرين
قبل االحتجاجات الشــعبية الواســعة التي شــهدتها البحرين 

عــام 2011، كانــت وســائل اإلعــالم تتمتــع بهامــش ضّيــق 

مــن الحريــة فــي تغطيــة الشــؤون الداخليــة االقتصاديــة 

القمــع  وحملــة  االحتجاجــات  عقــب  لكــن  واالجتماعيــة، 

والتنكيــل الواســعة التــي ارتكبتهــا الســلطات ضــد أصحــاب 

الــرأي، تقّلــص هــذا الهامــش إلــى الصفــر تقريًبــا، إذ باتــت 

الســلطات تســيطر بشــكل مطلــق علــى جميــع وســائل 

اإلعالم بشــكل مباشــر أو عبر شــخصيات وشــركات مقربة 

منهــا، بمــا فــي ذلــك القنــوات التلفزيونيــة واإلذاعــات 

والصحــف المطبوعــة والمواقــع اإللكترونيــة.

منــذ ذلــك الوقــت، يواجــه الصحافيــون المســتقلون أو 

الذيــن يتبنــون آراء معارضــة للســلطات أشــكااًل مختلفــة 

مــن االنتهــاكات شــملت االحتجــاز التعســفي والترحيــل 

القضائيــة  والمالحقــة  الجنســية  وإســقاط  واإلبعــاد 

واألمنيــة.

لتغييــب  منّظمــة  سياســة  البحرينيــة  الســلطات  تتبــع 

الصحافييــن المعارضيــن مــن خــالل إدانتهــم بتهــم زائفــة 

فــي محاولــة لتبريــر احتجازهــم وتقييــد حرياتهــم، إذ تحتجــز 

حالًيــا نحــو 10 صحافييــن علــى خلفيــة تهــم فضفاضــة 

وعامــة وغيــر مرتبطــة بعملهــم الصحافــي، لكــّن التحقيــق 

الحتجازهــم  الحقيقــي  الســبب  علــى  يرّكــز  كان  معهــم 

وهــو نشــاطهم الصحافــي. علــى ســبيل المثــال، اعتقلــت 

الســلطات األمنيــة المصــور الصحافــي »محمــد قمبــر« 

فــي يونيو/حزيــران 2018، بســبب نشــاطه فــي تصويــر 

االحتجاجــات المناوئــة للســلطات عــام 2011 ومــا بعــده، 

ولكّنــه ُأديــن بتهــم مثــل »إشــاعة الفوضــى« و«االنضمــام 

إلــى تنظيــم إرهابــي«، ووصــل مجمــوع أحــكام الســجن 

ــام. ــى نحــو 100 ع ــي صــدرت بحقــه إل الت

فــي حزيــران/ يونيــو 2017، أصــدرت الســلطات البحرينيــة 

غيــر  أجــل  إلــى  »الوســط«  جريــدة  إصــدار  بتعليــق  قــراًرا 

مســمى، وهــي آخــر وســائل اإلعــالم المســتقلة التي كانت 

ــدة  ــى نشــر الجري تعمــل فــي المملكــة، وأرجعــت القــرار إل

»مــا يثيــر الفرقــة بالمجتمــع ويؤثــر علــى عالقــات مملكــة 

نحــو  إثــر ذلــك فقــد  بالــدول األخــرى«، وعلــى  البحريــن 

160 صحافًيــا وعامــاًل فــي المجــال اإلعالمــي وظائفهــم، 

وُأغلــق آخــر منبــر صحافــي مســتقل فــي البــالد. وعلــى 

نحــو مشــابه لســلوكها فــي مختلــف أشــكال االعتــداء علــى 

حريــة الــرأي والتعبيــر، خالفــت الســلطات فــي قــرار إغــالق 

الجريــدة القوانيــن المحليــة ذات العالقــة، إذ تنــص المــادة 

)28( مــن قانــون الصحافــة البحرينــي لعــام 2002 علــى 

عــدم جــواز إغــالق أو وقــف أي صحيفــة إال بأمــر قضائــي، 

وهــو مــا لــم يحــدث فــي حالــة جريــدة »الوســط«.

ــة  ــر مــن 10 ســنوات، أنشــأت الحكومــة البحريني ــل أكث قب

»اإلدارة العامــة لمكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي 

بزعــم  الداخليــة،  وزارة  إدارات  ضمــن  واإللكترونــي« 

مكافحــة جرائــم القرصنــة اإللكترونيــة واســتغالل األطفــال 

فــي المــواد اإلباحيــة وبرامــج القرصنــة واالحتيــال عبــر 

ــد  ــر فــي تقيي اإلنترنــت، لكّنهــا اســتخدمتها علــى نحــو كبي

عشــرات  تعــّرض  إذا  والصحافــة،  والتعبيــر  الــرأي  حريــة 
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الصحافييــن والناشــطين إلــى مالحقــات قضائيــة بســبب 

تعبيرهــم عــن آرائهــم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 

وبعضهــم ُســجن لســنوات عقاًبــا علــى ذلــك.

وبفعــل القيــود المرّكبــة علــى حريــة العمــل الصحافــي، 

واالضطهــاد الــذي يتعــّرض لــه الصحافيــون فــي البحريــن، 

أصبــح العمــل الصحافــي المســتقل فــي المملكــة مهمــة 

ــة  ــون يمارســون رقاب ــات الصحافي أشــبه بالمســتحيلة، وب

ذاتيــة علــى أنفســهم حتــى يتجنبــوا المالحقــة والســجن. 

سلطنة عمان 
تســيطر الســلطات في ســلطنة عمان على معظم وســائل 

اإلعــالم إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــالل تحديــد 

األفــراد  انتقــاد  عــدم  لضمــان  لسياســاتها،  معلــن  غيــر 

ــا  ــة للســلطات، أو مناقشــة قضاي والمؤسســات اإلعالمي

قــد ال تتفــق مــع السياســات الداخليــة والخارجية للســلطنة.

ترّكــز تغطيــة وســائل اإلعــالم المحلّيــة علــى إبــراز اإلنجــازات 

فــي  األوضــاع  عــن  إيجابيــة  وتصديــر صــورة  الحكوميــة 

البــالد، وتعتمــد فــي مصادرها على البيانــات والمعلومات 

الحكوميــة، ونــادًرا مــا تكــون تغطيتهــا مســتقلة أو مخالفــة 

لوجهــة النظــر الحكوميــة. 

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن 3 سنوات وال تزيد عن 7 سنوات كل من ارتكب عالنية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان وسلطته أو أعابه في ذاته.  9
يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن 3 أشــهر وال تزيــد عــن 3 ســنوات كل مــن ارتكــب عالنيــة طعنــا فــي حــق رئيــس دولــة أجنبيــة فــي أثنــاء وجــوده فــي إقليــم الدولــة،   10

ــه. ــا منهمــا فــي ذات ــاب أي ــة أو ع ــدى الدول ــة معتمــد ل ــة أجنبي ــل دول أو ممث
يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )3( ثــالث ســنوات، وال تزيــد علــى )10( عشــر ســنوات كل مــن روج لمــا يثيــر النعــرات أو الفتــن الدينيــة أو المذهبيــة، أو أثــار مــا   11
مــن شــأنه الشــعور بالكراهيــة أو البغضــاء أو الفرقــة بيــن ســكان البــالد، أو حــرض علــى ذلــك. ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن عقــد اجتماعــا أو نــدوة أو مؤتمــرا لــه عالقــة 
باألغــراض المبينــة فــي الفقــرة الســابقة، أو شــارك فــي أي منهــا مــع علمــه بذلــك. ويعتبــر ظرفــا مشــددا إذا وقعــت الجريمــة فــي إحــدى دور العبــادة، أو المنشــآت الرســمية، 

ــة أو مكلــف بهــا. ــه، أو مــن شــخص ذي صفــة ديني ــة عمل ــاء أو بمناســبة تأدي أو فــي المجالــس واألماكــن العامــة، أو مــن موظــف عــام أثن

تشــترط الســلطات علــى وســائل اإلعــالم والصحافييــن 

ــوا  الحصــول علــى تصريــح مــن وزارة اإلعــالم حتــى يتمكن

مــن مزاولــة مهنــة الصحافــة، ويواجــه الصحافيــون قيــوًدا 

عــدة تحــد مــن قدرتهــم علــى تنــاول األحــداث مــن منظــور 

قانــون  بموجــب  عليهــم  يحظــر  إذ  ناقــد،  أو  مســتقل 

المطبوعــات والنشــر »نشــر مــا شــأنه النيــل مــن شــخص 

أو  تلميًحــا  المالكــة  األســرة  أفــراد  أو  الســلطان  جاللــة 

تصريًحــا بالكلمــة أو بالصــورة، وال يجــوز التحريــض ضــد 

ــه أو اإلضــرار  نظــام الحكــم فــي الســلطنة أو اإلســاءة إلي

ــون نشــر  ــك، يحظــر القان ــى غــرار ذل بالنظــام العــام«. وعل

المحتــوى الــذي قــد يمــس باألخــالق العامــة أو ســالمة 

يضــر  قــد  أو  والعســكرية،  األمنيــة  وأجهــزة  الدولــة 

بالعملــة المحليــة، وجميــع تلــك المحــددات فضفاضــة 

وقــد تســتخدم علــى نحــو تعســفي إلســكات األصــوات 

)الجــزاء(  يرّتــب قانــون العقوبــات  المنتقــدة.  وبالمثــل، 

الــرأي  وأصحــاب  الصحافييــن  علــى  تعســفية  عقوبــات 

تنتهــك بشــكل صــارخ الحــق المكفــول دســتورًيا فــي حريــة 

النشــر والتعبيــر عــن الــرأي، إذ تتضمــن المــواد )97 )9(، 

102 )10(، 108 )11(( مــن القانــون عقوبــات بالســجن تصــل 

إلــى 10 ســنوات لقــاء ممارســة نشــاطات مرتبطــة بشــكل 

مباشــر بالعمــل الصحافــي، ومــا قــد يتضمنــه مــن انتقــاد 

لسياســة الســلطات الداخليــة أو الخارجيــة. 
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فــي مايــو/ أّيــار 2022، أحــال القضــاء العمانــي الصحافــي 

»مختــار الهنائــي« إلــى القضــاء بســبب نشــره تغريــدة –

حســابه  علــى  نشــرها-  مــن  قصيــر  وقــت  بعــد  حذفهــا 

الشــخصي فــي »تويتــر« حــول قضيــة فســاد مالــي وإداري 

فــي إحــدى الــوزارات العمانيــة. وعلــى إثــر القضيــة، صــدر 

بحــق »الهنائــي« منــع مــن الســفر، وواجــه تهًمــا بموجــب 

إفشــاء  تجــرم  التــي  الجــزاء،  قانــون  مــن   249 المــادة 

معلومــات عــن قضايــا حظــرت المحكمــة نشــر معلومــات 

بشــأنها، قبــل أن تحكــم المحكمــة ببراءتــه. 

الكويت
الكويــت  فــي  اإلعــالم  ووســائل  الصحافيــون  يعمــل 

ضمــن ســقف حريــة أعلــى مــن باقــي الــدول فــي منطقــة 

الخليــج العربــي، وُيمكــن مالحظــة التنــّوع فــي توجهــات 

وســائل اإلعــالم، وقدرتهــا علــى تنــاول قضايــا شــائكة مثــل 

الفســاد، لكّنهــا ال تســتطيع توجيــه انتقــادات مباشــرة إلــى 

أميــر البــالد أو أفــراد األســرة الحاكمــة، وتحــرص بشــكل 

كبيــر علــى دعــم السياســات الداخليــة والخارجية للســلطات 

ــة. ــة والقضائي ــب المالحقــة األمني لتجّن

الصحافــة  الحــق فــي  الكويتــي  الدســتور  وبينمــا يكفــل 

ــد بعــض القوانيــن ممارســة هــذه  والطباعــة والنشــر، تقّي

قــد  وفضفاضــة  عامــة  بموجــب مصطلحــات  الحقــوق 

وال  المنتقديــن،  إلســكات  تعســفي  بشــكل  تســتخدم 

ســيما المــادة )21( مــن قانــون رقــم )3( لســنة 2006 فــي 

شــأن المطبوعــات والنشــر، والتــي حظــرت نشــر كل ما من 

شــأنه »خــدش اآلداب العامــة أو التحريــض علــى مخالفــة 

النظــام العــام«، و«التأثيــر علــى قيمــة العملــة الوطنيــة«، 

و«اإلضــرار بالعالقــات بيــن الكويــت وغيرهــا مــن الــدول 

العربيــة أو الصديقــة«.

وبموجــب تلــك القوانيــن، يعمــد المســؤولون إلــى تقديــم 

شــكاوى ودعــاوى قضائيــة ضــد الصحافييــن أو المنتقديــن 

الكتابــة  فــي  المشــروع  حقهــم  ومصــادرة  إلســكاتهم 

والنشــر. علــى ســبيل المثــال، احتجــزت الســلطات عــام 

2015 وزيــر اإلعــالم األســبق »ســعد بــن طفلــة العجمــي« 

أثنــاء مغادرتــه مطــار الكويــت علــى خلفيــة مقــال نشــره 

فــي جريــدة إلكترونيــة كان يملكهــا حــول »ســوء اســتغالل 

أمــوال الدولــة«، حيــث انتقــد فيــه وزيــر التجــارة والصناعــة 

حينهــا » أنــس صالــح«، وهــو الــذي تقــّدم بالدعــوى ضــد 

»العجمــي«.

وفــي العــام ذاته، ســحبت وزارة التجــارة والصناعة الكويتية 

الرخصــة التجاريــة لشــركة »مجموعــة الكويــت اإلعالميــة« 

التــي كانــت تملــك قنــوات وصحيفــة »الوطــن« المعروفــة 

بانتقادهــا للحكومــة الكويتيــة، وعــزت األســباب للتعّثــر 

ــوات  ــي للمجموعــة، لكــّن مشــغلي الصحيفــة والقن المال

التلفزيونيــة قالــوا إّن األســباب سياســة بحتــة.

ورغــم أّن بعــض الصحافييــن ووســائل اإلعالم في الكويت 

يتمتعــون بقــدر مقبــول مــن االســتقاللية والحرّيــة، إاّل أّن 

القيــود القانونيــة تحــد مــن قدرتهــم علــى تنــاول جميــع 

القضايــا العامــة وال ســيما المتعلقــة بالشــأن السياســي. 
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قطــــر
واســعة  مســاحة  قطــر  فــي  الرقابــة  نظــام  يتــرك  ال 

للصحافييــن ووســائل اإلعــالم للعمــل بحريــة، حيــث تصــّدر 

ــة الموقــف القطــري فيمــا  ــة المؤسســات اإلعالمي غالبي

للبــالد. الداخليــة والخارجيــة  بالشــؤون  يتعلــق 

نشــرها  حــال  ففــي  اإللكترونيــة،  اإلعــالم  وســائل  أمــا 

فإنــه  القطريــة،  الســلطات  لمواقــف  مخالــف  محتــوى 

عــادًة مــا تتــم مالحقتهــا وحجبهــا أو حظرهــا وفًقــا لقانــون 

الجرائــم اإللكترونــي لعــام 2014، والــذي حدثتــه الســلطات 

القطريــة فــي عــام 2020، ويفــرض قيــوًدا علــى عمــل 

الصحافييــن، بمــا فــي ذلــك تجريــم نشــر »األخبــار المزيفة« 

ــت.  ــر اإلنترن عب

ــة فــي قطــر شــهدت تحســًنا  ــات الصحافي ــم أن الحري ورغ

خــالل األعــوام األخيــرة، حيــث احتلــت عــام 2022 المركــز 

الصحافيــة  للحريــات  العالمــي  التصنيــف  ضمــن   119

الخــاص بمنظمــة مراســلون بــال حــدود، بعــد أن كانــت 

تحتــل المركــز 128 خــالل عــام 2021، إال أن الصحافييــن، 

بمــن فــي ذلــك األجانــب منهــم، يواجهــون تضييقــات 

عــدة علــى عملهــم، خاصــة إذا مــا حاولــوا تغطيــة أو نشــر 

معلومــات تتعلــق بانتهــاكات لحقــوق اإلنســان فــي البالد، 

بمــا فــي ذلــك أوضــاع العمــال المهاجريــن والمناطــق التــي 

يعيشــون فيهــا.

ففــي نوفمبر/تشــرين ثــاٍن 2021، اعتقلــت قــوات األمــن 

»هالفــور  همــا  اثنيــن  نرويجييــن  صحافييــن  القطريــة 

إيكالنــد« و«لقمــان غربانــي« واحتجزتهمــا لمــدة 36 ســاعة 

علــى خلفيــة محاولتهمــا تغطيــة أوضاع العمــال المهاجرين 

فــي البــالد، حيــث واجهــا تهمــة التعــدي علــى الممتلــكات 

الخاصــة والتصويــر دون تصريــح، بينمــا حذفــت قــوات 

األمــن لقطــات قامــا بتصويرهــا.

األردن
تتحكــم الســلطات األردنيــة بغالبيــة وســائل اإلعــالم فــي 

المملكــة مــن خــالل عــدة طــرق ماليــة وإداريــة وترهيبيــة؛ 

حيــث تفــرض غرامــات باهظة علــى الصحافييــن والصحف 

ــوكاالت التــي تنشــر معلومــات أو آراء مخالفــة لتوجــه  وال

وسياســات المملكــة، وتقطــع عنهــا الحصــص المخصصة 

للصحافــة فــي البــالد، كمــا تتدخــل فــي تعيين رؤســاء تحرير 

الصحــف والجهــات اإلعالميــة، وتفــرض رســوًما مرتفعــة 

علــى الــوكاالت اإلعالميــة، بمــا فــي ذلــك مــن أجــل البــث 

وتغطيــة األحــداث. إلــى جانــب ذلــك، يتعــرض الصحافيــون 

لالعتقــال واالحتجــاز والتوقيــف والمحاكمــات علــى خلفيــة 

عملهــم.

ألجــل ذلــك، تميــل معظــم الجهــات اإلعالميــة والصحافية 

إلــى جانــب الصحافييــن فــي البــالد إلــى فــرض رقابــة ذاتيــة 

علــى عملهــم لتجنــب التعــرض للمضايقــات والمالحقــات 

القضائيــة بموجــب قانــون اإلرهــاب وقانــون المطبوعــات 

وقانــون الجرائــم اإللكترونيــة.

حاكمــت   ،2022 مــارس/آذار  فــي  واحــد،  شــهر  وخــالل 

الســلطات األردنيــة 6 صحافييــن علــى خلفيــة عملهــم؛ 

ــق«  ــريد الرشـــــــ بمــن فــي ذلــك »أحمــد الزعبــي« و«تغـــــــ
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و«داوود كتاب«، إلى جانب ثالثة صحافيين اســتقصائيين 

مــن جنســيات مختلفــة فضلــوا عــدم الكشــف عن اســمهم 
لمنظمــة مراســلون بــال حــدود. )12(

فــي عــام 2022 أيًضــا، أقــر مجلــس النــواب -فــي أبريــل/

نيســان- تعديــالت علــى مشــروع القانــون المعــدل لقانــون 

العقوبــات، تضمنــت تغليــظ عقوبــات مــن يخالــف المــادة 

)225( مــن قانــون العقوبــات والمتعلقــة بمــا يحظــر نشــره 

نشــرها،  المحكمــة  تمنــع  أو محاكمــات  تحقيقــات  مــن 

ــداًل مــن دفــع غرامــة بنحــو  ــة أشــهر ب بالحبــس لمــدة ثالث

ــا )7 – 21 يــورو(. كمــا ُغلظــت عقوبــة  5 – 15 دينــاًرا أردنًي

إهانــة الشــعور أو المعتقــد الدينــي لتشــمل الحبــس لمــدة 

ــب  ــى جان ــى ســنتين، إل ــد عل ــن 4 أشــهر وال تزي ال تقــل ع

غرامــة ال تزيــد علــى 500 دينــار أردنــي )713 يــورو(

الســلطات  حجبــت  األخيــرة،  العشــرة  األعــوام  وخــالل 

األردنيــة عشــرات المواقــع اإللكترونيــة، بمــا فــي ذلــك 

الصحافيــة منهــا، بموجــب قانــون الجرائــم اإللكترونيــة 

.)2015( لعــام 

12 https://bit.ly/3DSAEOC

https://bit.ly/3DSAEOC
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