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مقدمة
يحتفــل العالــم فــي الثالــث مــن آيار/مايــو مــن كل عــام باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة، إذ 

ــر حكومــات العالــم بالتزاماتهــا األخالقيــة والحقوقيــة تجــاه 
ّ
يمثــل هــذا اليــوم الضميــر الــذي يذك

حريــة الصحافــة، ويمنــح العامليــن فــي هــذا المجــال فرصــة التوقــف علــى قضايــا لطالمــا عرفــت 

خِضــع العمــل الصحفــي لرقابتهــا، 
ُ
 أن عشــرات الــدول ال زالــت ت

ً
االنتهــاكات بشــتى أنواعهــا، خاصــة

اليوميــة مــن مضايقــات واعتــداءاٍت  لالنتهــاكات   
ً

لديهــا عرضــة الصحفييــن والناشــرين  وتجعــل 

ــل. واحتجــاٍز وقت

وبحسب التصنيف العالمي السنوي لحرية الصحافة لعام 2020 الصادر عن منظمة »مراسلون 

بــال حــدود«، فــإن العقــد القــادم ســيكون حاســًما فيمــا يتعلــق بحريــة الصحافــة، إذ أظهــر التقريــر 

ــا فــي  أن األزمــات تلعــب دوًرا حاســًما فــي التأثيــر ســلًبا علــى حريــة الصحافــة، وهــو مــا ظهــر جليًّ

األزمــة الصحيــة الحاليــة المتمثلــة بانتشــار فيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد-19«.

ــا بيــن قمــع حريــة الصحافــة خــالل جائحــة  ــا واضًح
ً
 فعنــد النظــر إلــى التقريــر نجــد أن هنــاك ارتباط

ــزال مــن انتشــار  ــدول التــي عانــت وال ت ــد مــن ال ــدول، إذ ســّجلت العدي ــا وترتيــب ال فيــروس كورون

الفيــروس إحصائيــات مخيفــة فــي عــدد االنتهــاكات المتعلقــة بحريــة الصحافــة، مــا جعلهــا تحتــل 

مرتبــة متأخــرة فــي هــذا التصنيــف العالمــي، األمــر الــذي يؤكــد أن األزمات تســاهم بشــكٍل رئيســي 

فــي التأثيــر علــى هــذه الحريــة.

وبــال شــك فــإّن االنتهــاكات المتصاعــدة فاقمــت المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون خــالل 

جــراء  دولــة   23 فــي  صحفًيــا   55 وفــاة  كامبيــن«  امبليــم  »بــرس  منظمــة  وثقــت  إذ  األزمــة، 

إصابتهــم بفيــروس كورونــا، حيــث يضطــرون مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات إلــى دخــول 

األماكــن الموبــوءة ســواء داخــل المستشــفيات أو مراكــز الحجــر الصحــي، ويخاطــرون بأرواحهــم 

لنقــل الحقيقــة.
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والالفــت للنظــر أنــه علــى الرغــم مــن السياســات القمعيــة التــي تنتهجهــا بعــض الــدول األوروبيــة 

 أن 
ً
ــا، إال  فــي ظــل أزمــة كورون

ً
ــا وغيرهــا بحــق الصحافــة والصحفييــن، خاصــة ــل المجــر وبلغاري مث

ــا لحريــة الصحافــة، فــي حيــن أن قارتــي آســيا وأفريقيــا  ــر احتراًم ــا ال تــزال هــي القــارة األكث أوروب

العربيــة  والمملكــة  ومصــر  والعــراق،  الجزائــر،  مثلــت  إذ  المجــال،  هــذا  فــي  تدهــوًرا  شــهدتا 

ا لحريــة الصحافــة فــي بالدهــا.
ً
الســعودية، الــدول األكثــر انتهــاك

وممــا يجــدر اإلشــارة إليــه أّن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات يعــد مالزًما للحــق في الصحة، 

نــت الحكومــات شــعوبها مــن الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالصحــة كان لذلــك 
ّ
فكلمــا مك

أثــًرا إيجابًيــا علــى صحــة المجتمــع، والعكــس صحيــح، وهــو مــا يعنــي أّن اإلقــرار بالعالقــة الســابقة 

مــن شــأنه أن يتيــح مكافحــة أكثــر فعاليــة ضــد التضليــل والقيــود التعســفية.

يمثــل الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــالم، باإلضافــة إلــى الحــق فــي اســتقاء المعلومــات 

للعامليــن فــي مجــال   
ً
 مهًمــا وأساســيا

ً
الصحفييــن، مبــدأ الحكومــات، وحمايــة  الصحيحــة مــن 

األمــم  مفوضــة  أعربــت  الماضــي  إبريل/نيســان   9 ففــي  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون 

المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ميشــيل باتشــيليت »عــن قلقهــا إزاء التدابيــر المتخــذة فــي 

بعــض البلــدان للحــد مــن حريــة اإلعــالم والتعبيــر، مؤكــدة مخاوفهــا مــن اســتخدام خطر ما يســمى 

مكافحــة التضليــل كذريعــة لتكميــم أفــواه النقــاد«. 

وقالــت باتشــيليت »يجــب علــى الحكومــات أال تســتخدم الصالحيــات االســتثنائية - بســبب انتشــار 

 إلســكات المعارضــة والســيطرة علــى الشــعوب أو حتــى البقــاء فــي 
ً
فيــروس كورونــا- ســالحا

الســلطة«.

ــر الضــوء علــى االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا  ط المرصــد األورومتوســطي فــي هــذا التقري
ّ
يســل

ــا، واإلجــراءات التــي تعرقــل عملهــم فــي ظــل هــذه الجائحــة،  ــون فــي ظــل أزمــة كورون الصحفّي

باإلضافــة إلــى اســتعراض بعــض الــدول العربيــة واألوروبيــة التــي اتخــذت إجــراءاٍت تقييديــة لحريــة 

 عــن الموقــف القانونــي إزاء هــذا النــوع مــن االنتهــاكات.
ً
الصحافــة، فضــال
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االنتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والصحافة
منذ بداية جائحة كورونا حسب المنطقة ونوع االنتهاك

خــذة مــن العديــد مــن الحكومــات فــي ظــل جائحــة كورونــا 
ّ
أدت اإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة المت

إلــى منــع وحظــر التجــول لجميــع المواطنيــن باســتثناء الطواقــم الطبيــة والتمريضيــة واألجهــزة 

األمنيــة والعســكرية والقضائيــة، بينمــا لــم تشــمل هــذه االســتثناءات قطــاع اإلعــالم والصحافــة، 

األمــر الــذي تســبب فــي ظهــور العديــد مــن المعّوقــات أمــام العامليــن فــي هــذا القطــاع، ســواء 

مــن ناحيــة قدرتهــم علــى الوصــول إلــى المعلومــة الصحيحــة والدقيقــة، أو مــن ناحيــة تأديــة 

مهامهــم الصحفيــة علــى أكمــل وجــه.

فــي المقابــل، تزايــد االنتهــاكات بصــورة ملحوظــة ومتســارعة دفــع الصحفييــن للعمــل عــن بعــد في 

منازلهــم أو فــي محــل إقامتهــم، األمــر الــذي أّدى إلــى بعــض اإلربــاك فــي أدائهــم لمــا فــي ذلــك 

مــن بــذل جهــود إضافيــة كبيــرة وغيــر معتــادة للتركيــز وااللتــزام بالعمــل بعيــًدا عــن الرقابــة اإلداريــة.
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وبحســب المعهــد الدولــي للصحافــة، بلــغ عــدد االنتهــاكات المرتكبــة بحــق الصحفييــن والصحافــة 

ا، تنوعــت مــا بيــن اعتقــال، وقيــود علــى 
ً
ــا إلــى اآلن حوالــي 149 انتهــاك ــذ بدايــة جائحــة كورون من

الوصــول للمعلومــات، ورقابــة، واتهامــات بتنظيــم أخبــار كاذبــة ونشــرها عبــر اإلعــالم االجتماعــي 

وغيرهــا مــن وســائل اإلعــالم، باإلضافــة إلــى الهجــوم اللفظــي والجســدي.

فيما يلي مخطط يوضح توزيع هذه االنتهاكات على جميع المناطق:
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ــق المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان عــدة انتهــاكات لحكومــات أوروبيــة وعربيــة ضــد 
ّ
وث

الصحفييــن أثنــاء تغطيتهــم لآلثــار الناتجــة عــن تفشــي فيــروس كورونــا، وتنوعــت تلــك االنتهــاكات 

مــن ســن لبعــض التشــريعات التــي تهــدف لوضــع قيــود علــى حريــة الصحافــة، مــروًرا باســتدعاء 

بعــض الصحفييــن للتحقيــق معهــم أو الضغــط علــى إدارات القنــوات لوقــف بعــض اإلعالميــن عــن 

العمــل، وليــس انتهــاًء باعتقــال بعــض الصحفييــن ووضعهــم داخــل الســجون دون أي اجــراءات 

قضائيــة توجــب ذلــك. 

ولتســليط الضــوء أكثــر علــى االنتهــاكات الواقعــة علــى الصحفييــن والعامليــن بالقطــاع اإلعالمــي، 

أعاقــت  لقيــود  الصحفيــون  فيهــا  تعــرض  مــن دول مختلفــة  األمثلــة  بعــض  التقريــر  يســتعرض 

ممارســة عملهــم اإلعالمــي، وجــاءت علــى النحــو اآلتــي:

نماذج الدول التي انتهكت حق الصحفيين
أثناء ممارستهم عملهم في ظل جائحة كورونــــــا
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: أوروبا والصين	 
ً
أوال

ت بعــض الحكومــات األوروبيــة، وخاصــة فــي شــرق ووســط القــارة، األزمــة الصحيــة الجاريــة 
ّ
اســتغل

إذ  المســتقلة،  اإلعــالم  وســائل  قمــع  إلــى  ولجــأت  بحريــة،  المعلومــات  تناقــل  لتقييــد  ذريعــة 

ــا إلــى اســتخدام القــوة األمنيــة فــي تعامالتهــا مثــل  لوحــظ فــي بعــض الــدول التــي تلجــأ دائًم

المجــر وروســيا، اســتغاللها الوبــاء الســتئثار الســلطة بيــد الجهــات التنفيذيــة وتشــديد الســيطرة 

علــى نقــل المعلومــات المتعلقــة بفيــروس كورونــا، فــي حيــن أن حكومــات أخــرى والتــي لديهــا 

مؤشــرات ضعيفــة فــي حريــة وســائل اإلعــالم، مثــل بلغاريــا ورومانيــا، انتقلــت إلــى فــرض عقوبــات 

جنائيــة مفرطــة علــى »األخبــار المزيفــة« حــول الفيــروس، والتــي قــد تتعــرض لســوء االســتخدام 

مــن الســلطات التنفيذيــة، حيــث تعمــل تلــك التشــريعات علــى زيــادة نفــوذ الســلطات فــي التدخــل 

والتأثيــر فــي وســائل اإلعــالم. وفــي أماكــن أخــرى، تحركــت دول مثــل صربيــا ومولدوفــا للســيطرة 

علــى التقاريــر وفــرض قيــود علــى وصــول الصحفــي إلــى المعلومــات، وحتــى محاولــة حظــر 

مقــاالت الــرأي.

المجر	 

تعــد اإلجــراءات التــي لجــأت إليهــا المجــر مــن بيــن أخطــر التهديــدات لحريــة الصحافــة حتــى اآلن 

داخــل أوروبــا، حيــث أقــرت الســلطات التشــريعية المجريــة منــح رئيــس الــوزراء » فيكتــور أوربــان«  

ســلطات جديــدة واســعة النطــاق بموجــب مرســوم  طرحــه حزبــه للتصويــت داخــل البرلمــان، فقــد تــم 

التصويــت بأغلبيــة الثلثيــن لتمديــد حالــة الطــوارئ الوطنيــة، ومنحــه صالحيــات خطيرة وصلــت لتجاوز 

البرلمــان لفتــرة غيــر محــددة ، كمــا يجــرم المرســوم نشــر المعلومــات »الكاذبــة« أو »المشــوهة« 

التــي تقــوض مجابهــة الســلطات فيــروس COVID-19، بالغرامــات والســجن الــذي قــد تصــل مدتــه 

إلــى خمــس ســنوات، األمــر مــن شــأنه أن يقّيــد عمــل اإلعــالم، ويبــث الخــوف فــي أوســاط الصحفيين 

ووســائل اإلعــالم قبــل نشــر أي معلومــة وخصوًصــا تلــك المتعلقــة بفيــروس كورونــا داخــل البــالد.
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باإلضافــة إلــى ذلــك أقــرت الحكومــة المجريــة مجموعــة مــن القــرارات أهمهــا تحديــد األســئلة التــي 

ــا وتهديــد العامليــن بالقطــاع  ــة عنهــا فــي أي مؤتمــر صحفــي عــن فيــروس كورون ســيتم اإلجاب

بــأي معلومــة عــن الفيــروس، األمــر الــذي أدى إلــى تقييــد نشــر  الصحــي بالفصــل إذا أدلــوا 

المعلومــات بشــكل واســع، واقتصــار البيانــات المتعلقــة بفيــروس كورونــا علــى المعلومــات التــي 

تراهــا الحكومــة مناســبة للنشــر. 

رومانيا	 

وقــع رئيــس رومانيــا، »كالوس يوهانيــس« علــى مرســوم طــوارئ يمنــح حكومتــه ســلطة إزالــة 

التقاريــر أو إغــالق المواقــع اإللكترونيــة التــي تنشــر األخبــار المزيفــة »حــول فيــروس كورونــا، مــع 

عــدم وجــود فرصــة لالســتئناف، وهــذا يعنــي أن الحكومــة ســيكون لهــا الســلطة لتحديــد األخبــار« 

تلــك الصالحيــات  الخاطئــة » مــن وجهــة نظرهــا، وبالتالــي يمكنهــا اســتخدام  الحقيقيــة »أو« 

للســيطرة علــى وســائل اإلعــالم والروايــة العامــة، وســتقّيد قــدرة وســائل اإلعــالم علــى القيــام 

بعملهــا بشــكل صحيــح. 
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بلغاريا	 

ر فيــه المفــوض األعلــى لحقــوق اإلنســان فــي أوروبــا أخيــًرا 
ّ
تواجــه بلغاريــا ، البلــد الــذي حــذ

مــن تدهــور حريــة اإلعــالم فيــه، إجــراءات حكوميــة قمعيــة جديــدة بحــق الصحفييــن، إذ عمــدت 

الحكومــة إلــى االســتفادة مــن وجــود حالــة الطــوارئ وحاولــت تعديــل قانــون العقوبــات لمعاقبــة 

كل مــن ينشــر مــا عّدتــه »أخبــاًرا مزيفــة« حــول تفشــي المــرض، بالســجن لمــدة تصــل إلــى ثــالث 

ســنوات أو غرامــة تصــل إلــى 5000 يــورو، كمــا تقــدم حــزب الحركــة الوطنيــة البلغاريــة أحــد أحــزاب 

االئتــالف الحاكــم - بمشــروع قانــون آخــر إلــى البرلمــان، مــن شــأنه أن يمنــح ســلطات تنظيميــة أكبــر 

إلــى مجلــس البــث فــي البــالد لحجــب مواقــع اإلنترنــت بحجــة منــع بــث »المعلومــات الخاطئــة علــى 

اإلنترنــت«. 

وبموجــب مشــروع القانــون الجديــد يمكــن مالحقــة مالكــي وســائل اإلعــالم الذيــن تثبــت إدانتهــم، 

كمــا يمكــن أن يواجهــوا غرامــة قــد تصــل إلــى 1000 يــورو وثــالث ســنوات ســجن، وهــذا يعنــي 

مزيــًدا مــن القيــود المفروضــة علــى وســائل اإلعــالم المرئيــة واإللكترونيــة فــي بلغاريــا. 
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الصين	 

تعــد الصيــن أولــى الــدول التــي مارســت القمــع والمالحقــة بحــق الصحفييــن والنشــطاء وحتــى 

األطبــاء الذيــن رصــدوا ظهــور فيــروس كورونــا فــي مدينة ووهــان الصينية، حيث عمدت الســلطات 

الصينيــة إلــى منــع الطواقــم اإلعالميــة مــن دخــول المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة وأغلقــت 

عشــرات المواقــع اإلخباريــة والحقــت النشــطاء والصحفييــن، والتــي كان آخرهــا اعتقــال الشــرطة 

الصينية ثالثة أشــخاص تطوعوا في موقع مفتوح المصدر يجمع ويعيد نشــر المقاالت اإلخبارية 

 ،19-COVID ومنشــورات وســائل التواصــل االجتماعــي التــي تنتقــد تعامــل الحكومــة مــع تفشــي

جــز المتطوعــون الثالثــة فــي بكيــن تحــت »المراقبــة الســكنية« فــي مــكاٍن مجهــول بتهمــة 
ُ
واحت

»إثــارة المشــاكل والخالفــات«.
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روسيا	 

أقــرت الســلطات التشــريعية الروســية فــي 31 مــارس الماضــي مرســوًما يقضــي بفــرض غرامــات 

تصــل  إلــى 23000 يــورو، وفتــرات ســجن تصــل إلــى خمــس ســنوات ألي شــخص ينشــر أي معلومة 

تعتبرهــا الســلطات الروســية خاطئــة حــول فيــروس كورونــا، كمــا يعطــي المرســوم صالحيــات 

لتغريــم مســئولي وســائل اإلعــالم المقــروءة والمرئيــة مبالــغ ماليــة تصــل إلــى 117000 يــورو 

إذا نشــروا معلومــات مضللــة عــن تفشــي المــرض. ومــن الواضــح أّن إقــرار مثــل هــذه التشــريعات 

يعنــي بالضــرورة إســكات وســائل اإلعــالم التــي تنتقــد سياســة الحكومــة الروســية فــي مجابهــة 

تفشــي المــرض، بعــد التقاريــر المحليــة التــي أشــارت إلــى وجــود تقاعــس حقيقــي فــي إدارة 

األزمــة ال ســيما وزارة الصحــة.
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البوسنة والهرسك	 

احتجــزت الســلطات البوســنية صحفًيــا ومصــوًرا يعمــالن فــي قنــاة RTV SLON لفتــرة وجيــزة، أثنــاء 

تصويــر أحــد التقاريــر فــي إحــدى المقاطعــات البوســنية علــى الرغــم مــن وجــود بطاقــات صحفيــة 

وتصاريــح صالحــة تســمح لهمــا بالتنقــل والعمــل أثنــاء حظــر التجــول. وأفــادت التقاريــر المحليــة 

ــاء توثيقهمــا وصــول  ــا، إذ تــم اعتقالهمــا أثن ــًرا عــن جائحــة كورون ــا يعــّدان تقري أن الصحفييــن كان

مجموعــة مــن المواطنيــن إلــى مركــز للعــزل الصحــي، وصــادرت الشــرطة هواتفهمــا وحذفــت كل 

اللقطــات المصــورة عــن الحــدث. 
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بيالروسيا	 

انتشــار فيــروس  البيالروســية اســتهداف الصحفييــن والمدونيــن فــي ظــل  الســلطات  واصلــت 

كورونا، حيث اعتقلت الســلطات الصحفي االســتقصائي المعروف في البالد، ســيرجي ساتســوك، 

ا فــي اإلحصائيــات الرســمية حــول أعــداد 
ً
 فــي موقــع Ejednevnik تضمــن تشــكيك

ً
إثــر كتابتــه مقــاال

ــه  ــر تضمــن نقــًدا للرئيــس لوكاشــينكو لمهاجمت  عــن أن التقري
ً

ــا، فضــال المصابيــن بفيــروس كورون

ــاء، والتهامــه هــذه  وســائل اإلعــالم التــي تعمــل علــى تغطيــة األحــداث المتعلقــة بانتشــار الوب

الوســائل بنشــر الذعــر بيــن صفــوف المواطنيــن، وقــد تصــل عقوبــة ساتســوك إلــى الســجن مــدة 

عشــر ســنوات فــي إطــار القوانيــن المعمــول بهــا فــي البــالد.

وتصــدم الصحافــة فــي بيالروســيا بانخفــاض مســتوى الشــفافية لــدى المؤسســات الحكوميــة 

 فــي 
ّ
ــاء، إال ــاء، حيــث تمتنــع وزارة الصحــة عــن تقديــم إحاطــات بشــأن الوب ــذ بدايــة انتشــار الوب من

 فــي الوقــت ذاتــه مــن اإلجابــة علــى أســئلة الصحفييــن حــول هــذا األمــر.
ً

حــاالٍت نــادرة، متهربــة
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: الدول العربية واإلفريقية	 
ً
ثانيا

لم تكن الدول العربية واإلفريقية بمنأى عن الدول األوروبية فيما يتعلق بانتهاك حرية الصحافة 

وعمــل الصحفييــن، إذ وثــق األورومتوســطي مجموعــة مــن االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا هــذه الــدول 

بحــق حريــة العمــل الصحفــي ونشــر المعلومــات خالل جائحــة كورونا، ونذكر منهــا اآلتي:

اإلمارات العربية المتحدة	 

أعلنــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــرض غرامــات ماليــة تصــل إلــى 20 ألــف درهــم )5500 

يــورو( علــى الصحفييــن أو النشــطاء الذيــن يتداولــون أي أخبــار أو معلومــات عــن فايــروس كورونا، 

فــي حــال تعارضــت تلــك األخبــار مــع التقاريــر والتصريحــات الرســمية الصــادرة عــن الحكومــة.

 كمــا شــددت الدولــة ســيطرتها علــى كافــة مصــادر المعلومــات والبيانــات الصحفيــة التــي يتــم 

 تلــك المتعلقــة باألخبــار المزيفــة، وهــو مــا يعنــي تقييــد 
ً

تناقلهــا بخصــوص الفيــروس، وخاصــة

ــد الســطات تصديرهــا. ــة التــي تري ــر، وقصــره علــى الرواي ــة التعبي العمــل الصحفــي وحري
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الجزائر	 

العــراق	 

فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا داخــل الجزائــر، أقــرت الحكومــة برئاســة الرئيــس المنتخــب الجديــد 

عبــد المجيــد تبــون مشــروع قانــون لتعديــل قانــون العقوبــات فــي البــالد لتجريــم نشــر أي »أخبــار 

كاذبــة« مــن شــأنها أن تضــر ب«الوحــدة الوطنيــة«، حيــث يمنــح القانــون الجديــد الســلطات صالحيــات 

ــا أمــام الرقابــة المحتملــة 
ً

لمعالجــة المعلومــات الخاطئــة حــول الفيــروس، كمــا يفتــح البــاب أيض

لكافــة وســائل اإلعــالم ووســائل التواصــل االجتماعــي، ويفــرض عقوبــات صارمــة علــى كل مــن 

يخالــف تصريحــات الحكومــة الجزائريــة، حيــث تتــراوح العقوبــات بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام فــي 

الســجن، وتصــل الغرامــات الماليــة إلــى 3600 يــورو.

قــت الســلطات العراقيــة ترخيــص وكالــة رويتــرز لألنبــاء بعــد أن نشــرت تقريــًرا يشــير إلــى أّن عــدد 
ّ
عل

حــاالت اإلصابــة المؤكــدة بفيــروس كورونــا فــي البــالد أعلــى مــن التقاريــر الرســمية، كمــا كشــف 

التقريــر إصــدار الســلطات أوامــر للعامليــن فــي القطــاع الصحــي بعدم التحدث إلى وســائل اإلعالم 

حــول انتشــار فيــروس كورونــا داخــل البــالد.
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الصومال	 

 Goobjoog اعتقلت قوات األمن الصومالية عبد العزيز أحمد جوربييه، محرر ونائب مدير مجموعة

News فــي العاصمــة الصوماليــة مقديشــو، عقــب منشــور لــه علــى موقــع »فيســبوك« اتهــم 

فيــه مكتــب الرئيــس محمــد عبــد اللــه فارماجــو باالســتيالء علــى جهــاز تنفــس صناعــي كان مخصًصــا 

لمرضــى كورونــا فــي مستشــفى ديجفــر، مــن أجــل اســتخدامه فــي منشــأة طبيــة داخــل فيــال لــه.

مصر	 

الــدور  ترصــد  كانــت  التــي  الحقوقيــة واإلخباريــة  المواقــع  المصريــة عشــرات  الســلطات  حجبــت 

الحكومــي فــي مواجهــة فيــروس كورونــا، كمــا اســتدعت اثنيــن مــن المراســلين األجانــب؛ همــا 

مراســلة »غارديــان« روث مايكلســون، ورئيــس مكتــب نيويــورك تايمــز فــي القاهــرة ديــكالن والــش، 

حيــث أجبــرت مايكلســون علــى مغــادرة مصــر يــوم 20 مــارس/آذار الجــاري، بعــد ثالثــة أيــام مــن 

ســحب اعتمادهــا بســبب مقــال يشــكك فــي الرقــم الرســمي ألعــداد المصابيــن بالفيــروس فــي 

 عــن ذلــك، وثقــت تقاريــر محليــة اعتقــال 7 صحفييــن خــالل شــهر مــارس المنصــرم 
ً

مصــر. فضــال

ــا فــي الجمهوريــة.  علــى خلفيــة عملهــم فــي تغطيــة تبعــات انتشــار فيــروس كورون
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األردن	 

أقــر العاهــل األردنــي الملــك عبــد اللــه »قانــون الدفــاع« الطــارئ الــذي يمنــح رئيــس الــوزراء عمــر 

الــرزاز ســلطات واســعة لفــرض حالــة الطــوارئ والتعامــل بحــزم مــع أي شــخص ينشــر »الشــائعات 

ــا، دون تحديــد المــدة الزمنيــة  ــة التــي تثيــر الذعــر« حــول جائحــة كورون ــار الكاذب والتلفيــق واألخب

لســريان هــذا القانــون، األمــر الــذي ُيخشــى أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى حريــة الصحافــة، ويزيــد 

 حالــة الطــوارئ المفروضــة فــي البــالد. 
ً

مــن تعســف الســلطات فــي تنفيــذ قانــون الدفــاع مســتغلة

فــي نفــس الســياق، اعتقلــت قــوات األمــن األردنيــة فــي 9 أبريــل 2020 مالــك تلفزيــون رؤيــا، 

فــارس صايــغ، ومديــر األخبــار محمــد الخالــدي، لبــث التلفزيــون مقطــع فيديــو أظهــر فيــه ســكان 

األحيــاء الفقيــرة فــي العاصمــة عمــان انتقادهــم لسياســة اإلغــالق التــي انتجتهــا الحكومــة فــي 

إطــار مواجهتهــا فيــروس كورونــا، قبــل أن تفــرج عنهمــا فــي وقــت الحــق.

وتغّيــب الســلطات المصريــة فــي ســجونها أكثــر مــن 70 صحفًيــا فــي ظــروف إنســانية وصحيــة 

صعبــة، مــا يزيــد مــن مخاطــر إصابــة أولئــك الصحفييــن بفيــروس كورونــا نظــًرا النعــدام البيئــة 

الطبيــة المناســبة داخــل تلــك الســجون. 



20 حرية الصحافة.. قيود متزايدة باسم كورونــــا

لبنان	 

اتخــذت الحكومــة اللبنانيــة مجموعــة مــن اإلجــراءات دون أيــة خطــة حقيقيــة شــاملة ومدروســة، 

حيــث شــكلت تلــك اإلجــراءات واقًعــا اســتغلته بعــض المؤسســات اإلعالميــة التــي عمــدت إلــى 

حســم مــن 25% إلــى 50% مــن رواتــب العامليــن لديهــا، وأخــرى توقفــت عــن تســديد الرواتــب، 

فيمــا أنهــت بعــض المؤسســات اإلعالميــة عقــود بعــض موظفيهــا بصــورة تعســفية ومخالفــة 

ــا. ــاء كورون ــة وب للقانــون بحّج
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نيجيريا	 

ــا ينــص علــى معاقبــة 
ً
مــررت واليــة إيبونــي النيجيريــة فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر قانون

األشــخاص الذيــن ينشــرون معلومــات خاطئــة حــول فيــروس كورونــا واألمــراض المعديــة األخــرى، 

إذ قامــت الســلطات اســتناًدا إلــى القانــون باعتقــال الصحفــي »تشــيجيوكي أغــو« الــذي يعمــل 

 لصحيفــة the sun بســبب تقريــر كتبــه عــن حمــى الســا المنتشــرة فــي بعــض مناطــق غــرب 
ً

مراســال

ــاًء علــى أوامــر مــن حاكــم الواليــة الــذي اتهــم المراســل  ــا، حيــث تــم احتجــاز المراســل بن أفريقي

بالكــذب وخــرق القانــون الجديــد.
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خلفية قانونية

ممــا ال شــك فيــه أنــه يقــع علــى عاتــق الحكومــات االلتــزام بحمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر 

والوصــول إلــى المعلومــات، وذلــك بموجــب أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، حيــث 

جــاءت مجموعــة مــن المــواد الــواردة فــي العديــد مــن المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة لتنــص 

علــى هــذا الحــق حتــى فــي أوقــات الطــوارئ واألزمــات.

فعنــد النظــر إلــى اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، نجــد أن المــادة )19( جــاءت لتنــص فيــه علــى 

هــذا الحــق، حيــث نصــت المــادة علــى » لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل 

هــذا الحــق حريتــه فــي اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة، وفــى التمــاس األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا 

ونقلهــا إلــى اآلخريــن، بأيــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود«.

وبالنظــر إلــى هــذه المــادة، نجــد أنهــا ركــزت وأكــدت علــى الترابــط مــا بيــن التلقــي والنقــل، وهــو مــا 

يعنــي أن معيــار تمتــع مجتمــع مــا بحّريــة الصحافــة يجــب أن يرتكــز علــى مبدأيــن أساســيين همــا:

النقل، والتي تعني الحق في نشر المعلومات، وهذا يشير إلى مدى حرية الصحافة.. 1

التلقــي، والتــي تعنــي الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، وهــذا يشــير إلــى مــدى . 2

الشــفافية فــي ممارســة الســلطة.

كذلــك نصــت المــادة )19( فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى: »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«.

وتعقيًبــا علــى هــذه المــادة أفــادت لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، فــي تعليقهــا 

العــام رقــم 34، أن إذاعــة المعلومــات والوصــول إليهــا تربطهمــا عالقــة وثيقــة بحــق المواطنيــن 

فــي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة، وتضطلــع الصحافــة بــدور رئيســي فــي هــذا الصــدد.
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ــا جــاءت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فــي إطار تأكيدها على 
ً

أيض

 »إن إتاحــة الوصــول إلــى المعلومــات 
ً

العالقــة بيــن حريــة الصحافــة وانتشــار فيــروس كورونــا، قائلــة

المتعلقــة بالمشــاكل الصحيــة، بمــا فــي ذلــك جميــع المعلومــات المتعلقــة بمكافحــة هــذا الوبــاء 

 ذا أولويــة«. وهــو مــا يعنــي أن مواجهــة هــذا الفيــروس يجــب أن يأتــي 
ً
والوقايــة منــه يعــد التزامــا

بطريقــة تحتــرم الحقــوق بمــا يشــمل الحصــول علــى المعلومــات الدقيقــة والحديثــة حــول هــذا 

 للجميــع وبســهولة.
ً
الفيــروس، وأن يكــون الحصــول علــى هــذه المعلومــات متاحــا

نصــت كذلــك االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان فــي المــادة )10( على حماية هــذا الحق بقولها 

» 1- لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر. هــذا الحــق يشــمل حريــة اعتنــاق اآلراء وتلقــى وتقديــم 

المعلومــات واألفــكار دون تدخــل مــن الســلطة العامــة، وبصــرف النظــر عــن الحــدود الدوليــة. وذلــك 

دون إخــالل بحــق الدولــة فــي تطلــب الترخيــص بنشــاط مؤسســات اإلذاعــة والتلفزيــون والســينما«.

كمــا جــاء الميثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب فــي المــادة )9( لينــص علــى هــذا الحــق 

بقولــه » 1. مــن حــق كل فــرد أن يحصــل علــى المعلومــات. 2. يحــق لــكل إنســان أن يعبــر عــن أفــكاره 

وينشــرها فــي إطــار القوانيــن واللوائــح«.

ــا تناولــت االتفاقيــة األمريكيــة لحمايــة حقــوق اإلنســان فــي المــادة )13( فيهــا هــذا الحــق، حيــث 
ً

أيض

نصــت علــى أن »لــكل إنســان الحــق فــي حريــة الفكــر والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريته فــي البحث 

عــن مختلــف أنــواع المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى اآلخرين، دونما اعتبار للحدود، ســواء 

شــفاها أو كتابــة أو طباعــة أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة يختارهــا«.
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التوصـــــيات

بناء على ما تقدم، يوصي المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان حكومات الدول باآلتي:

بــذل جهــود اســتثنائية لحمايــة العمــل الصحفــي، ومنــع أي انتهــاكات مــن شــأنها أن تؤثــر علــى . 1

ممارســة هــذا الحــق، ســواء علــى الصعيــد الميدانــي أو فــي الفضــاء اإللكترونــي.

ــا لألحــكام التــي جــاء بهــا القانــون . 2
ً

احتــرام الحــق فــي حريــة التعبيــر ووصــول المعلومــات، وفق

الدولــي لحقــوق اإلنســان، وأن تعمــل علــى توفيــر المعلومــات الصحيحــة والدقيقــة فيمــا 

ــا المســتجد. ــد فيــروس كورون يتعلــق بطبيعــة تهدي

اإلدراك بــأّن تعمــد إخفــاء المعلومــات حــول الوبــاء أو نشــر بيانــات مضللــة، مــن شــأنه أن يخلــق . 3

الذعــر والمخــاوف الصحيــة والفوضــى فــي صفــوف النــاس، وينعكــس ســلًبا علــى صحــة المجتمــع.

تمكيــن األفــراد مــن الوصــول الموثــوق وغيــر المقيــد إلــى اإلنترنــت، ال ســيما فــي أوقــات . 4

الطــوارئ، واالمتنــاع عــن فــرض القيــود علــى الوصــول إلــى اإلنترنــت بحجــة الحفــاظ علــى النظــام 

واآلداب العامــة.

االمتنــاع عــن اتخــاذ أي تدابيــر تنتهــك الحريــة فــي الصحافــة، مثــل إزالــة المحتــوى أو تجريــم نشــر . 5

معلومــات تتعلــق بالوبــاء، ألن ذلــك قــد يكــون ســبًبا فــي حجــب معلومــات مهمــة قــد تســهم 

فــي حفــظ األرواح وحمايــة المجتمــع.




