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* ضحايا االغتياالت أو االستهداف المتعمد:
الصحفيون الذي قُتلوا عمداً بسبب عملهم اإلعالمي

*الصحفيون القتلى أثناء القيام بنشاطهم المهني:
الصحفيون الذين لقوا حتفهم خالل تغطية األحداث عىل امليدان دون أن يكونوا بالرضورة مستهدفني عمداً بسبب عملهم اإلعالمي 
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شهد عام 2020 مقتل 50 صحفيًا، معظمهم سقطوا ضحية عمليات اغتيال 

ــاء  ــاً أثن ــل 50 صحفي ــا حــدود مقت ــت مراســلون ب ــاين و15 ديســمرب/كانون األول(، وثق ــون الث ــن 1 يناير/كان ــام 2020 )ب يف ع

قيامهــم بنشــاطهم املهنــي. وإذا كان هــذا الرقــم ال يــزال مســتقراً مقارنــة بالعــام الســابق )53 قتيــالً يف 2019( عــىل الرغــم مــن 

االنخفــاض الواضــح عــىل مســتوى التغطيــة اإلعالميــة بســبب وبــاء كوفيــد19-، فإنــه يرفــع الحصيلــة اإلجامليــة للصحفيــن القتــى 

إىل 937 يف الســنوات العــر األخــرة. 

سبعة من أصل عشرة صحفيين قتلى لقوا حتفهم في بلدان تعيش حالة سلم

يؤكــد هــذا الرقــم أيضــاً االتجــاه الــذي بــدأ يف 2016، والــذي تفاقــم عــىل مــدار العامــني املاضيــني، حيــث عــدد الصحفيــن القتــى 

يف مناطــق الحــرب آخــذ يف االنخفــاض. فقــد تبــنيَّ بشــكل قاطــع أن البلــدان التــي تعيــش حالــة ســلم باتــت أكــر فتــكاً بحيــاة 

الصحفيــني. ففــي 2020، ُقتــل نحــو 7 مــن أصــل 10 صحفيــن )٪68( يف مناطــق الســلم، بينــا شــهد عــام 2016 مقتــل 4 مــن 

أصــل 10 صحفيــني خــارج مناطــق النــزاع. 

ُقتل 937 صحفيًا في السنوات العشر األخيرة  
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84 ٪ من الصحفيين القتلى تم استهدافهم عمدًا

ــك  ــي وأولئ ــام بنشــاطهم املهن ــاء القي ــىل أثن ــني القت هــذا التغــر يف االتجــاه ينعكــس بشــكل غــر مفاجــئ عــىل أعــداد الصحفي

الذيــن تــم اســتهدافهم وتصفيتهــم عمــداً بســبب عملهــم اإلعالمــي. ففــي عــام 2020، طــال االغتيــال ٪84 مــن الصحفيــن القتــى، 

ــرق تقشــعر لهــا األبــدان، خاصــة يف  ــة 2019. وقــد ُقتــل بعضهــم بطُ ــة مــع حصيل وهــو مــا يشــكل ارتفاعــاً بنســبة ٪63 مقارن

املكســيك والهنــد، حيــث تــم ذبــح عــدد مــن الصحفيــني أو تقطيعهــم إىل أشــالء أو برضبــات الخناجــر. 

االغتياالت تطال الصحفيين االستقصائيين باألساس

تســتهدف االغتيــاالت عــىل وجــه الخصــوص الصحفيــني الذيــن يتطرقــون للمواضيــع الحساســة، حيــث قُتــل هــذا العــام 4 صحفيــني 

أثنــاء تحقيقهــم يف أعــال املافيــا. وباإلضافــة إىل ذلــك، طــال االغتيــال 10 صحفيــن بســبب تحقيقاتهــم يف قضايــا الفســاد املحــي 

أو اختــاس املــال العــام، بينــام ُقتــل 3 أثنــاء اشــتغالهم عــى مواضيــع تتعلــق بالقضايــا البيئيــة )اســتخراج املعــادن بشــكل غــر 

قانــوين واالســتيالء عــىل األرايض(.  

عنف شديد خالل االحتجاجات

ــا )2(  ــن العــراق )4( ونيجري ــم للمظاهــرات يف كل م ــاء تغطيته ــن أثن ــل 7 صحفي ــد قُت ــدة: فق ــام 2020 ظاهــرة جدي شــهد ع

ــا )1(.    وكولومبي

الصحفيون القتلى في مناطق النزاع

الصحفيون القتى يف 

مناطق السلم

صحفيون القتى يف 

مناطق النزاع
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أمريكا الالتينية:

في المكسيك، اآللة الوحشية تقتل الصحفيين وسط إفالت تام من العقاب

بواقــع 8 قتــىل يف 2020، أكــدت املكســيك مكانتهــا املخزيــة يف صــدارة البلــدان األكــر خطــورة عــىل حيــاة الصحفيــني. فعــىل مــدى 

األعــوام الخمــس األخــرة، شــهد هــذا البلــد باســتمرار مــرع 8 إىل 10 صحفيــني ســنوياً. كــا يالَحــظ أن وصــول أندريــس مانويــل 

لوبيــز أوبــرادور إىل ســدة الرئاســة قبــل عامــني مل يخفــف مــن حــدة اآلفــات التــي تعصــف باملكســيك، حيــث ال تــزال الروابــط 

متينــة بــني تجــار املخــدرات والطبقــة السياســية، ليظــل معهــا الصحفيــون الذيــن يجــرؤون عــىل التطــرق لهــذه املواضيــع ُعرضــة 

لالغتيــاالت الوحشــية يف بعــض األحيــان، كــا هــو حــال خوليــو فالديفيــا رودريغيــز مــن صحيفــة إل مونــدو، الــذي ُعــر عليــه 

مقطــوع الــرأس يف واليــة فراكــروز، وزميلــه فيكتــور فرنانــدو ألفاريــز شــافيز، رئيــس تحريــر املوقــع اإلخبــاري املحــي بونتــو بــور 

بونتــو نوتيســياس، الــذي ُوجــدت جثتــه مقطعــة األوصــال يف مدينــة أكابولكــو )واليــة غريــرو(، علــاً أن هاتــني الجرميتــني مرتــا 

دون عقــاب حتــى يومنــا هــذا، شــأنها يف ذلــك شــأن بقيــة الجرائــم األخــرى.   

البلدان األكثر فتكًا بحياة الصحفيين

البلدان الخمسة األكثر فتكًا بحياة الصحفيين
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ويف أفغانســتان، شــهد آخــر أشــهر العــام شــكالً آخــر مــن أشــكال اإلعــدام: ذلــك أن مــالال مايوانــد، صحفيــة 

قنــاة إنــكاس وممثلــة املركــز األفغــاين لحايــة الصحفيــات، تعرضــت لالغتيــال قــرب منزلهــا بنــران مســلحني 

مجهولــني، حيــث مل يســلم مــن هــذه الجرميــة ســائقها الــذي كان برفقتهــا. وقبــل ذلــك بشــهر، قُتــل محمــد 

ــاة  ــارق الحي ــا الحــرة(، حيــث ف ــو أوروب ــاس دايــي، صحفــي قســم لغــة الباشــتو يف إذاعــة آزادي )رادي علي

عــىل الفــور عندمــا انفجــرت قنبلــة تحــت ســيارته. هــذا وقــد ازدادت وتــرة العنــف ضــد الصحفيــني ووســائل 

ــان  ــني طالب ــالم ب ــات الس ــت مفاوض ــا كان ــرة، بين ــهر األخ ــالل األش ــالد خ ــوظ يف الب ــكل ملح ــالم بش اإلع

ــل  ــهدت مقت ــة ش ــاحة األفغاني ــك أن الس ــاع. ذل ــة األوض ــل يف تهدئ ــة أم ــة بارق ــة مبثاب ــة األفغاني والحكوم

ثالثــة صحفيــني آخريــن،  بســيارات مفخخــة أو تفجــرات. وبينــا مل تُعلــن أيــة جهــة مســؤوليتها عــن هــذه 

االغتيــاالت، تتــواىل تنديــدات املجتمــع املــدين األفغــاين مبوجــة اإلرهــاب التــي تســتهدف األصــوات املتعاليــة 

ضــد الظالميــة الرجعيــة باســم الديــن.

الرشق األوسط وآسيا الوسطى:

عقوبات رجعية وتدهور مهول

ــا  ــل م ــد آخــر مــن هــذه املنطقــة يغــرق يف دوامــة العنــف واإلفــالت مــن العقــاب. فبعــد مقت ــاك بل وهن

ــاين أكــر  ــوايل، ث ــاين عــىل الت ــدوراس، للعــام الث ــني بالرصــاص يف عــام 2020، تظــل هن ال يقــل عــن 3 صحفي

ــال األخــرة  ــة االغتي ــت عملي ــد طال ــة. هــذا وق ــارة األمريكي ــني يف الق ــني اإلعالمي ــاة الفاعل ــكاً بحي ــدول فت ال

الصحفــي املســتقل لويــس أملنداريــس، الــذي ســلط الضــوء عــىل فســاد بعــض املســؤولني املحليــني املنتخبــني 

والعنــف الــذي ترتكبــه الرشطــة. وعــىل غــرار زميليــه اللذيــن قُتــال يف 2020، لقــي أملنداريــس حتفــه جــراء 

إصابتــه بطلــق نــاري، دون أن تحــرك ســلطات هنــدوراس ســاكناً، حيــث مل يُفتــح أي تحقيــق جــاد يف هــذه 

الجرميــة. ذلــك أن معــدل اإلفــالت مــن العقــاب عــىل اغتيــاالت الصحفيــني يف هــذا البلــد تجــاوز ٪91 بحســب 

اإلحصائيــات الصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. 

ويف كولومبيــا، مل يتــم حتــى اآلن تســليط الضــوء عــىل ظــروف وفــاة أبيــالردو ليــز، صحفــي إذاعــة إميســورا 

ــه ملظاهــرة نظمتهــا بعــض هيئــات  ــاء تغطيت ــذي أصيــب بعــدة رصاصــات أثن ــة، ال ناســيون ناســا املجتمعي

الســكان األصليــني احتجاجــاً عــىل خصخصــة األرايض يف منطقتهــم، حيــث تــم تفريق تلــك املســرة االحتجاجية 

بعنــف عــىل إثــر تدخــل الرشطــة والجيــش وقــوات مكافحــة الشــغب. 

ــد  ــوز. فق ــد ني ــرام أم ــاة تلغ ــر قن ــه زم، مدي ــدام روح الل ــع إع ــىل وق ــران ع ــام 2020 يف إي ــي ع ينته

اختطفــه عنــارص مــن الحــرس الثــوري خــالل رحلــة قــام بهــا إىل العــراق قادمــاً مــن فرنســا، حيــث كان 

ــة محاكمــة  ــه باإلعــدام شــنقاً عــىل خلفي ــث ُحكــم علي ــران حي ــد قــراً إىل إي ــم اقتي ــاً، ث ــش الجئ يعي

جائــرة ُوجهــت لــه فيهــا تُهمــة »الفســاد يف األرض« )وهــي مــن أخطــر التهــم التــي تســتخدمها املحاكــم 

اإليرانيــة(. وجديــر بالذكــر أن هــذه العقوبــة الوحشــية والرجعيــة مل تطــل أي صحفــي منــذ 30 عامــاً. 

ــاً  ــر إعدام ــدول األك ــدارة ال ــا يف ص ــران موقعه ــد إي ــه زم، تؤك ــد روح الل ــادر ض ــم الص ــذا الحك وبه

ــني يف الســنوات الخمســني األخــرة. للصحفي

لويس أملنداريس
© DR

مالال مايواند
© DR
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وبــدوره، يعيــش العــراق وســط دوامــة العنــف مــرة أخــرى، حيــث شــهد البلــد مقتــل 6 صحفيــني خــالل هــذا 

العــام، علــاً أن هــذه املوجــة األخــرة مــن االغتيــاالت متــت بنفــس الطريقــة عمومــاً: مســلحون مجهولــون 

ــت  ــذ 2019. كــا طال ــة من ــاء تغطيتهــم لالحتجاجــات الشــعبية املتواصل ــار عــىل املراســلني أثن يطلقــون الن

ــرب  ــوا أيضــاً بالرصــاص يف الشــارع أو بالق ــن قُتل ــني اللذي ــني اإلعالمي ــن املعاون ــاالت عــدداً م سلســلة االغتي

مــن منزلهــم، كــا هــو حــال هشــام الهاشــمي املتخصــص يف قضايــا اإلرهــاب أو نــزار ذنــون املــرشف العــام 

لقنــاة الرشــيد. هــذا ومل يتــم التحقيــق بجديــة يف أي مــن هــذه االغتيــاالت، إذ مل يتــم كشــف هويــة الجنــاة 

أو تقدميهــم للعدالــة.   

آسيا-املحيط الهادئ:

وحشية تقشعر لها األبدان 

ــاً  ــام 2020 أيض ــى ع ــد، انته ــة يف الهن ــل الصحاف ــبة أله بالنس

عــىل وقــع عنــف شــديد، حيــث تتحمــل املافيــا املحليــة 

املســؤولية عــن مقتــل ثالثــة أربــاع الفاعلــني اإلعالميــني الذيــن 

ــا  ــاالت كانت ــك االغتي ــن تل ــني م ــاً أن اثنت ــم، عل ــوا مرعه لق

بطريقــة وحشــية للغايــة: فقــد ُحــرق راكيــش ســينغ »نربيك« 

ــل  ــن قب ــتعال م ــديد االش ــويل ش ــائل كح ــه بس ــد رش ــاً بع حي

ــدة راشــريا  ــاع مســؤول ســيايس محــي، كان صحفــي جري أتب

ســواروب قــد أشــار إىل ضلوعــه يف قضايــا فســاد. ويف جنــوب 

رشق الهنــد، قُتــل الصحفــي إرسافيــل موزيــس، مراســل إحــدى 

قنــوات تاميــل نــادو التلفزيونيــة، برضبــات خنجــر مــن جرانــه 

الذيــن هاجمــوه بســبب نشــاطه اإلعالمــي.

ويف باكســتان، تــم العثــور عــىل جثــة الصحفــي ذو الفقــار منــدراين يف مايو/أيــار املــايض 

ــب  ــار التعذي ــور آث ــع ظه ــرأس م ــني يف ال ــه برصاصت ــد إصابت ــالد بع ــوب رشق الب يف جن

عــىل ظهــره. وبينــا ذهبــت الرشطــة إىل فرضيــة جرميــة الــرشف، فــإن الدافــع الحقيقــي 

قــد يكــون مرتبطــاً بتحقيــق أجــراه الصحفــي حــول قضيــة متعلقــة بتهريــب املخــدرات، 

حيــث مــن املُرجــح أن يكــون الطــرف الضالــع فيهــا عــىل صلــة بأحــد ضبــاط الرشطــة 

املحليــني، علــاً أن منــدراين هــو أحــد الصحفيــني األربعــة الذيــن قُتلــوا يف البــالد خــالل 

عــام 2020.

راكيش سينغ »نربيك«

© NDTV - Prabhat Khabar

إرسافيل موزيس

© Twitter

ذو الفقار مندراين
© photo fournie par la famille  

- Asif Hassan / AFP
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ــاب  ــذ انتخ ــه من ــا كان علي ــزي ك ــع املخ ــل الوض ــني، ظ ويف الفلب

رودريغــو دوتــريت رئيســاً للبــالد يف عــام 2016، حيــث أعلنــت 

الحكومــة تشــكيل مجموعــة عمــل معنيــة باألمــن اإلعالمــي. 

ــل  ــا ال يق ــل م ــالد مقت ــهدت الب ــوايل، ش ــىل الت ــث ع ــام الثال فللع

ــارد جــراء إصابتهــا  ــدم ب ــال ب ــم اغتي ــان منه ــني. اثن عــن 3 صحفي

بســت وخمــس رصاصــات عــىل التــوايل، ويتعلــق األمــر بــكل مــن 

ــيو  ــرت بركاس ــو( وجوب ــو فليبين ــز )رادي ــر« ماجاني ــو »ف فرجيلي

ــاري(.   ــودي اإلخب ــول ت ــع بيك ــابق مبوق ــرر الس )املح

أفريقيا:

بين مطرقة اإلرهاب وسندان عنف الشرطة

يف الصومــال، يواصــل متمــردو الشــباب الســيطرة عــىل أجــزاء مــن 

أرايض مقديشــو رغــم طردهــم منها منــذ عام 2011، حيــث يقومون 

بتنفيــذ هجــات إرهابيــة أو اغتيــاالت مســتهدفة، بعضها تســتقصد 

ــا هــم  ــرز الضحاي ــاً أن أب ــارش، عل ــني بشــكل مب ــني اإلعالمي الفاعل

مــن الصحفيــني الذيــن يفضحــون انتهــاكات هــذه الحركــة وهزامئهــا 

العســكرية، كــا كان حــال مراســلني تلفزيونيــني هــذا العــام: عبــد 

الــوايل »أون اليــن« عــي حســن )مــن قنــاة يونيفرســال(، الــذي قُتــل 

ــون كالســان(،  ــن تلفزي يف فرباير/شــباط، وســعيد يوســف عــي )م

الــذي تلقــى طعنــات مميتــة يف مايو/أيــار.  

ــالم يف  ــائل اإلع ــىل وس ــة ع ــر دول ــت أخط ــي أضح ــا، الت ــان يف نيجري ــل صحفي ــا قُت ك

ــهده  ــذي تش ــف ال ــاخ العن ــن من ــأى ع ــوا مبن ــني ليس ــك أن الصحفي ــا. ذل ــرب أفريقي غ

ــة  ــة مبكافح ــة املعني ــدات الرشط ــدى وح ــية إح ــددة بوحش ــدة املن ــرات الحاش املظاه

الجرميــة. وتتعلــق الحالــة األخــرة بالصحفــي الشــاب املتــدرب أونيفــاد بيلومــي، الــذي 

ُعــر عليــه ميتــاً داخــل مرشحــة يف العاصمــة االقتصاديــة الغــوس، بعــد أســبوعني تقريبــاً 

ــا. ــد ذهــب لتغطيته ــه عــىل هامــش مســرة كان ق مــن اعتقال

فرجيليو »فر« ماجانيز
© RSF / Twitter

جوبرت بركاسيو 
© Balangibog TV - RSF

سعيد يوسف عي
© Somalia Latest News

عبد الوايل »أون الين« عي حسن
© Facebook

أونيفاد بيلومي
© Gboah TV
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جائحة كورونا جاءت لتزيد الطين بلة

مل يســلم الصحفيــون مــن وبــاء كوفيــد 19-، شــأنهم يف ذلــك شــأن باقــي ســكان العــامل. فقــد أصيــب املئــات 

مــن الفاعلــني اإلعالميــني بفــروس كورونــا يف شــتى أنحــاء املعمــورة، وإن كانــت بعــض البلــدان أكــر تــرضراً 

مــن غرهــا. وإذا كان مــن املســتعيص جــداً تحديــد مــا إذا كانــوا قــد أصيبــوا بالعــدوى أثنــاء مارســة عملهــم 

اإلعالمــي، فــإن ثالثــة صحفيــني عــىل األقــل توفــوا جــراء إصابتهــم بالفــروس أثنــاء االحتجــاز، حيــث مل يتلقــوا 

العــالج الــالزم. 

يف روســيا، تــويف يف 9 نوفمرب/ترشيــن الثــاين الصحفــي البــارز ألكســندر توملاتشــيف 

ــر  ــة تحري ــوىل رئاس ــث كان يت ــاد، حي ــا فس ــدة قضاي ــفه لع ــروف بكش ــاً(، املع )65 عام

منربيــن إعالميــني يف منطقــة روســتوف )بــرو روســتوف وأوبولنوموتشــني زايافيــت(. وقــد 

ــد ُحكــم  ــذي كان ق ــه، وهــو ال ــاء مــدة عقوبت ــل نحــو شــهر مــن انته ــة قب ــه املني وافت

عليــه بتســع ســنوات ســجناً. وأوضحــت أرملتــه أنــه كان يســعل بشــدة، حيــث كان يف 

ــاء االحتجــاز،  ــه أثن ــذي تعــرض ل ــة ال ــة بســبب ســوء املعامل ــة ســيئة للغاي ــة صحي حال

مرجحــة أن تدهــور صحــة زوجهــا ناتــج عــن إصابتــه بالفــروس، متهمــة يف الوقــت ذاتــه 

الســلطات بركــه ميــوت يف الســجن دون عــالج.   

ويف مــر واململكــة العربيــة الســعودية، تــويف صحفيــان أيضــاً بعــد إصابتهــا بفــروس 

كورونــا أثنــاء االحتجــاز. ويتعلــق األمــر بــكل مــن املــري محمــد منــر، الــذي زُج بــه 

يف الســجن عــىل خلفيــة مشــاركته يف برنامــج إخبــاري عــىل قنــاة الجزيــرة، والســعودي 

صالــح الشــحي، الــذي كان يعمــل يف صحيفــة الوطــن اإلصالحيــة. فقــد تــم اإلفــراج عــن 

ــية.  ــا الحبس ــان عقوبته ــا يقضي ــذان كان ــا الل ــذار، وه ــابق إن ــأة ودون س ــا فج كليه

ــا داخــل الســجن،  ــة محمــد منــر بفــروس كورون وكانــت الكشــوفات قــد أثبتــت إصاب

ــراً مبــرض  ــويف متأث ــد ت ــح الشــحي، فق ــا صال ــن إطــالق رساحــه. أم ــة م ــام قليل ــل أي قب

ــه بشــكل مفاجــئ  ــزة بســبب تدهــور صحت ــة املرك ــه يف العناي ــد مكوث ــر محــدد بع غ

ــة ترجــح  ــة املحلي ــر اإلعالمي ــد مــن التقاري ــاً أن العدي بعــد خروجــه مــن الســجن، عل

فرضيــة اإلصابــة بكوفيــد19-، دون أن يكــون مــن املمكــن تأكيــد ذلــك بســبب مــا تفرضــه 

الســلطات مــن تعتيــم يف مثــل هــذه القضايــا.

محمد منر
© DR

صالح الشحي
© DR
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تشــمل الحصيلــة الســنوية ملنظمــة مراســلون بــال حــدود الصحفيــني املحرفــني وكذلــك غــر املحرفــني، فضــالً 

عــن املعاونــني اإلعالميــني. ومــع ذلــك، مييــز تقريــر 2020 يف تفاصيلــه بــني مختلــف فئــات الفاعلــني يف الحقــل 

اإلعالمــي، وذلــك بهــدف إتاحــة الفرصــة ملقارنــة الوضــع مــع الســنوات الســابقة.

ــد  ــة ض ــاكات املرتكب ــق باالنته ــر املتعل ــوم التقري ــام 1995، يق ــدود ع ــال ح ــلون ب ــه مراس ــذ أن أحدثت فُمن

ــة  ــة فائق ــة بعناي ــث تســتقي املنظم ــدار الســنة، حي ــا عــىل م ــم جمعه ــة يت ــات دقيق ــني عــىل بيان الصحفي

ــداً، أن  ــة ج ــة قوي ــالل قرين ــن خ ــل م ــىل األق ــق، أو ع ــكل مطل ــد بش ــأنها أن تؤك ــن ش ــي م ــات الت املعلوم

ــي. ــاطهم اإلعالم ــة نش ــارشة ملارس ــٌة مب ــم نتيج ــم أو اختفاءه ــني أو اختطافه ــني املعني ــاز الصحفي احتج

األرقــام الــواردة يف هــذه الحصيلــة تشــمل فقــط الحــاالت املســجلة بحلــول 15 ديســمرب/كانون األول 2020 وال 

تأخــذ يف االعتبــار حــاالت اإلفــراج أو االعتقــاالت التــي حدثــت بعــد هــذا التاريــخ. 

ويف هــذا الصــدد، مُتيــز مراســلون بــال حــدود بــني الحــاالت التــي يُقتــل فيهــا الصحفيــون جــراء اســتهدافهم 

عمــداً وتلــك التــي يلقــون فيهــا حتفهــم خــالل تغطيــة األحــداث عــىل امليــدان، حيــث ال يكونــون مســتهَدفني 

بالتحديــد. أمــا الحــاالت التــي اســتحال فيهــا عــىل املنظمــة حتــى اآلن جمــع املعلومــات الالزمــة للحكــم عــىل 

ــر يف  ــايل ال تظه ــق وبالت ــد التحقي ــزال قي ــا ال ت ــة، فإنه ــاكات املرتكب ــاط النشــاط الصحفــي باالنته مــدى ارتب

هــذه الحصيلــة الســنوية.

مالحظة منهجية


