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نبذة عن منظمة مراسلون بال حدود:

 مراسلون بال حدود منظمة مستقلة معنية بالدفاع عن حرية الصحافة واستقالليتها
 في العالم. وهي تتخذ من باريس مقرًا لها ولديها ستة مكاتب دولية مختلفة

 )واشنطن، ريو دي جانيرو، تايبيه، تونس، لندن وبروكسيل( وستة أقسام أوروبية )ألمانيا،
 النمسا، إسبانيا، فنلندا، السويد وسويسرا( إضافة إلى شبكة من 130 مراسال موزعين عبر

 العالم. كما تحظى مراسلون بال حدود بصفة استشارية لدى األمم المتحدة ومنظمة
اليونسكو ومجلس أوروبا والمنظمة الدولية للفرانكوفونية.
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تقديم عام1

 

 

 

   

 

هينة 
            54  ر

65  صحفي� ُقتلوا                        

 2  مفقودين 

326 صحفي� في عداد المحتجزين

صحافة
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المحترفين الصحفيين  حدود  بال  مراسلون  لمنظمة   2017 لسنة  السنوية  الحصيلة  تشمل     
 والصحفيين-المواطنين والمعاونين اإلعالميين، نظرًا للدور المتزايد الذي تضطلع به هذه الفئة في
التي البلدان  أو في  القمعية  األنظمة  تئن تحت بطش  التي  المجتمعات  األخبار، وخصوصًا في   إنتاج 
 تعيش تحت هول الحروب، حيث من الصعب على الصحفيين المحترفين ممارسة مهنتهم. يواصل
 تقرير الحصيلة السنوية في تفاصيله التمييز بين هؤالء الفاعلين اإلعالميين والصحفيين المحترفين

بهدف إتاحة الفرصة لمقارنة الوضع مع السنوات السابقة.

ُمنذ أن أحدثته مراسلون بال حدود عام 1995، يستند هذا التقرير السنوي لالنتهاكات ضد الصحفيين
 إلى بيانات دقيقة، حيث تجمع مراسلون بال حدود بعناية فائقة المعلومات التي من شأنها أن تؤكد
أو المعنيين  الفاعلين اإلعالميين  أن احتجاز  أو على األقل من خالل قرينة قوية جدًا،   بشكل مطلق، 
وبالنسبة الصحفي.  نشاطهم  لممارسة  مباشرة  نتيجة  هو  وفاتهم  أو  اختفاءهم  أو   اختطافهم 
عمدًا المستهدفين  الصحفيين  بين  المستطاع،  قدر  حدود،  بال  مراسلون  تميز  األخيرة،  الفئة   لهذه 
فيها استحال  التي  الحاالت  أما  الميدان.  على  األحداث  تغطية  خالل  حتفهم  لقوا  الذين   وأولئك 
 على المنظمة حتى اآلن جمع المعلومات الالزمة للحكم بدقة على مدى ارتباط النشاط الصحفي

باالنتهاكات المرتكبة، فإنها ال تزال قيد التحقيق وبالتالي ال تظهر في هذه الحصيلة السنوية.

مالحظة منهجية2
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الصحفيون القتلى3

من بينهم
50 صحفيًا محترفًا

7 صحفيين-مواطنين
8 معاونين إعالميين

صحفيًا ُقتلوا بسبب ممارسة عملهم اإلعالمي

باألرقام

65  -18%

  60%

  40%

1 2 3 4 5 6 7 8 12345678

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

@ 39  تم اغتيالهم أو اسُتهدفوا عمد�

26 ُقتلوا أثناء القيام بنشاطهم المهني@

ضحايا االغتياالت أو االستهداف المتعمد
الصحفيون الذي ُقتلوا عمدًا بسبب عملهم اإلعالمي

الصحفيون القتلى أثناء القيام بنشاطهم المهني
الصحفيون الذين لقوا حتفهم خالل تغطية األحداث على الميدان دون أن يكونوا بالضرورة 

مستهدفين عمدًا بسبب عملهم اإلعالمي. 

* بالنسبة ألرقام عام 2016

الصحفيون القتلى3
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الصحفيون القتلى3

صحافة
صحافة

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

 

2003
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50

2017 2016 2015 

 

2014

6364
73

79

87 

67

58
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88 85 

43

50 صحفيًا محترفًا

55 صحفيًا 
(85%)

 58
صحفيًا محليًا

(89%)

 35
ُقتلوا في 

مناطق النزاع 
(54%)

10 صحفيات
(15%)

7
 أجانب
(11%)

30
 في مناطق 
السلم 
(46%)

4% يعملون لحسابهم الخاص
1 صحفي مرافق
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في عام 2017، ُقتل 65 صحفيًا )بين محترف وغير محترف ومعاون إعالمي( في مختلف أنحاء العالم. فقد 
لقي 26 منهم حتفهم أثناء ممارسة عملهم الصحفي، حيث كانوا ضحايا جانبيين في سياق دموي 
39 آخرين باستهدافهم  اء عمليات القصف أو التفجير أو غيرها من األسباب...(، بينما تم اغتيال  )إما جرَّ
عمدًا، وذلك على خلفية تحقيقاتهم المزعجة التي من شأنها أن تقوض مصالح السلطات السياسية أو 
التيارات الدينية أو الدوائر االقتصادية أو الجماعات اإلجرامية في هذا البلد أو ذاك. وكما كان الحال العام 
ُيعتبر  حيث  القتلي،  حصيلة  من   )60%( نسبة  أكبر  يشكلون  المستهدفين  الصحفيين  فإن  الماضي، 

إسكاتهم هو الشغل الشاغل لمالحقيهم.

ومع ذلك، ُيالحظ انخفاض نسبي )%18-( خالل 2017 في عدد الصحفيين القتلى مقارنة بحصيلة العام 
الصحفيين  صفوف  في  القتلى  من  عدد  أقل  شهدت  التي  السنة  هي   2017 إن   .)79( الماضي 

المحترفين منذ 14 عامًا )انظر الرسم البياني(.

ويمكن تفسير هذا االتجاه التنازلي، من بين أمور أخرى، بالحمالت العديدة التي تطلقها المنظمات الدولية 
ومؤسسات إعالمية أيضًا، وذلك بهدف التأكيد على ضرورة حماية الصحفيين أكثر فأكثر. وبدورها، ساعدت 
يتم  الذين  أولئك  وخاصة  أفضل،  بشكل  الصحفيين  إعداد  على  الجسدية  السالمة  في  التدريبية  الدورات 
إيفادهم إلى مناطق محفوفة بالخطر. كما أصبح وضع »الصحفيين العاملين لحسابهم الخاص« يؤخذ 
التمتع  بعين االعتبار أكثر من أي وقت مضى، حيث ُأطلقت مبادرات في هذا الصدد حتى يتسنى لهؤالء 
يعملون  التي  اإلعالمية  المؤسسات  من  المدعومون  زمالؤهم  بها  يحظى  التي  الحماية  شروط  بنفس 
الصحافة  شركات  كبريات  بعض  يضم  وهو   ،2015 عام  في  أكوس  ائتالف  إنشاء  تم  الغرض  ولهذا  لها. 
وجمعيات الصحفيين والعاملين لحسابهم الخاص، حيث يهدف االئتالف إلى وضع واعتماد معايير لحماية 

هذه الفئة من اإلعالميين في جميع أنحاء العالم. 

بالدفاع عن الصحفيين وحمايتهم،  بذلتها منظمات معنية  التي  الحثيثة  الجهود  أيضًا  هذا وقد نجحت 
الدولية. وفي  والمؤسسات  الحكومات  أمام  المناصرة  بال حدود، وذلك من خالل مبادرات  مثل مراسلون 
هذا السياق، تقدمت منظمتنا بعدة توصيات لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي 
في  تجسدت  التي  التوصيات  وهي  الصحفيين،  سالمة  بشأن  أوروبا  ومجلس  اإلنسان  حقوق  ومجلس 
قرارات مختلفة، كان آخرها القرار المعتمد في الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين 
الثاني، والذي يتطرق في جوهره إلى قضية الصحفيات والشواغل المتعلقة بـ«االعتـداءات المحددة على 
نوع  على  والقائمـان  الجنسيان  والعنف  التمييـز  ذلك  في  بما  عملهـن،  ممارســة  ســياق  في  الصــحفيات 

الجنس والترهيب والمضايقة على شبكة اإلنترنت وخارجها«.

مستوى  على  حاد  نزيف  من  الدول  بعض  تشهده  بما  أيضًا  التنازلي  االتجاه  هذا  تفسير  يمكن  كما 
الصحفيين، الذين ال يجدون بدياًل عن الفرار أمام الخطر المتزايد في بلدانهم، كما هو الحال في 
عن  التخلي  إلى  الصحفيين  بعض  يضطر  المقابل،  وفي  التحديد.  وجه  على  وليبيا،  واليمن  والعراق  سوريا 
ممارسة النشاط اإلعالمي، مفضلين امتهان عمل آخر أقل خطورة. بيد أن استحالة تغطية األحداث الجارية 
دون مخاطرة جسيمة ال تقتصر فقط على البلدان التي تعيش حالة حرب. ففي المكسيك، حيث عصابات 
المخدرات والساسة المحليون ال يتوانون عن بث الرعب، يختار العديد من الصحفيين أيضًا مغادرة البلد أو 

ترك هذه المهنة جملة وتفصياًل.

الصحفيون القتلى3

2017، السنة التي شهدت أقل عدد من القتلى منذ 14 عامًا
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الصحفيون القتلى3

أخطر دول العالم

سوريا/المكسيك، أخطر بلدان العالم على حياة الصحفيين

سوريا

المكسيك  أفغانستان

العراق
8

البلدان األكثر فتكًا بحياة الصحفيين

  
12

9
الفلبين

4

 
11

ال تزال سوريا في صدارة البلدان األكثر فتكًا بالصحفيين، 
 12 مصرع  شهدت  حيث  التوالي،  على  السادس  للعام 
بعدها  تأتي  بينما  السنة،  هذه  اإلعالميين  الفاعلين  من 
خالل  صحفيًا   11 فيها  ُقتل  التي  المكسيك  مباشرة 
متعمد.  بشكل  جميعًا  اسُتهدفوا  أنهم  علمًا   ،2017
وكما كان الحال العام الماضي، فإن المكسيك تبقى 
بين  من  اإلعالميين  حياة  على  خطورة  األكثر  البلد 

الدول التي تعيش حالة سلم.

ففي بلد عصابات المخدرات، ُيستهدف بشكل شبه 
اللثام  إماطة  على  يجرؤون  الذين  الصحفيون  منهجي 
عن فساد الطبقة السياسية أو الجريمة المنظمة، حيث 
مصيرهم  ويكون  بل  التهديد  أنواع  لشتى  يتعرضون 
االغتيال بدم بارد في العديد من الحاالت. ففي 15 مايو/

من  موجة  سينالوا(  )والية  كولياكان  في  كارديناس  فالديز  خافيير  مقتل  أثار  الماضي،  أيار 
السخط في شتى أنحاء البالد، علمًا أنه كان خبيرًا بارزًا في القضايا المتعلقة بتهريب المخدرات، 
حيث سبق لهذا الصحفي المخضرم )50 عامًا( أن عمل في وكالة فرانس برس ووسائل إعالم 
محلية مثل ريودوسي وال خورنادا. ففي كتابه األخير بعنوان »صحافة المخدرات، وسائل اإلعالم 
الذين  التي يواجهها الصحفيون المكسيكيون  المحن  الجريمة والتبليغ«، سلط الضوء على  بين 
بالعنف  أساليبها  تتسم  التي  الجماعات  هذه  أنشطة  تغطية  المخاطر،  كل  رغم  يحاولون، 



 حصيلة للصحفيين القتلى والمحتجزين والرهائن والمفقودين في مختلف أنحاء العالم في 2017 /  9 

الصحفيون القتلى3
العام، حيث  الثمن غاليًا هذا  آخرين  10 صحفيين مكسيكيين  المفرط. وعلى غرار خافيير، دفع 
فإن  ذلك،  ومع  اإلعالمية.  رسالتهم  إيصال  إلى  جاهدين  يسعون  كانوا  بينما  حياتهم  فقدوا 
من  اإلفالت  هذا  ر  وُيفسَّ عقاب.  أدنى  دون  تمر  المكسيك  في  المرتكبة  الجرائم  هذه  معظم 
العقاب باستشراء ظاهرة الفساد في البالد على نطاق واسع، وال سيما على المستوى المحلي، 

حيث يوجد أحيانًا ارتباط مباشر بين المسؤولين المنتخبين وعصابات المخدرات.

تمزقت  حيث   ،2012 عام  منذ  بالصحفيين  فتكًا  األكثر  البلد  سوريا  تزال  ال  جهتها،  من 
الدولة تمزيقًا بسبب صراع دموي ال تلوح له نهاية في األفق. ذلك أن الخطر حاضر بقوة في كل 
مكان على الميدان، إذ يجد الصحفيون، المحترفون منهم وغير المحترفين، أنفسهم معرضين 
باستمرار لنيران القناصة أو القذائف أو الصواريخ أو النفجار عبوة ناسفة أو لهجوم انتحاري، علمًا أن 
الصحفيين المحليين هم األكثر عرضة للخطر، خاصة في ظل انخفاض أعداد المراسلين األجانب 
التدفق مرة  بدأت في  الدولية قد  اإلعالم  األخيرة، وإن كانت وسائل  السنوات  بشكل حاد خالل 
أخرى، في شمال البالد على وجه الخصوص، والسيما بالمناطق الكردية، سعيًا منها إلى تغطية 
مقاتلي  ضد  العربية-الكردية  القوات  الزور  دير  في  تشنها  التي  االشتباكات  أو  الرقة  معركة 

تنظيم الدولة اإلسالمية.

أفغانستان والعراق أيضًا في حظيرة أعداء حرية اإلعالم

وينطبق الشيء نفسه على أفغانستان، التي شهدت هذا العام مقتل تسعة صحفيين، 
لقوا  وقد  إعالميين.  معاونين  سبعة  مقابل  محترفين  منهم  اثنان  كان  حيث  محليون،  كلهم 
في  والتلفزيون  لإلذاعة  الوطنية  الهيئة  مقر  ضد  واحدة  منفصلة،  هجمات  ثالث  في  حتفهم 
جالل أباد شهر مايو/أيار، بينما كانت كابول مسرحًا للهجمتين األخريين، إحداهما في في مايو/

أيار والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي العراق، لقي ثمانية صحفيين مصرعهم هذا العام. وهنا أيضًا، كان الصحفيون المحليون 
اثنين من صحفييها، حيث  أكبر الضحايا، حيث فقدت قناة »هنا صالح الدين« الموالية للحكومة 
استهدفتهم نيران مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية. وفي يونيو/حزيران 2017، أتت عبوة ناسفة 
على حياة الكردي العراقي بختيار حداد وزميليه الفرنسي ستيفان فيلنوف والسويسرية فيرونيك 
روبير، مما سلط الضوء أيضًا - في هذا السياق المأساوي – على عمل الصحفيين المرافقين، الذين 
يتولون »الترتيب واإلعداد وتمهيد الطريق« لزمالئهم األجانب على الميدان، حيث ُيعتبرون األيادي 
ال  بينما  والتحديات،  الصعوبات  من  دورهم  عليه  ينطوي  لما  نظرًا  اإلخباري  العمل  في  الخفية 

تحظى مهنتهم باالعتراف الكافي باعتبارها فئة قائمة بذاتها.

الفلبين، البلد األكثر دموية في آسيا

مخاطبًا  ناريًا  تصريحًا  دوتيرتي  رودريغو  أطلق   ،2016 مايو/أيار  في  للفلبين  رئيسًا  انتخابه  بمجرد 
أهل اإلعالم في بالده، حيث قال في كلمة شديدة اللهجة: »ليس ألنكم صحفيون فهذا يعني 
أنكم ستسلمون من االغتياالت إذا كنتم أبناء عاهرات. حرية التعبير ال يمكنها أن تفعل أي شيء 
حيث  المشؤوم،  التحذير  ذلك  يعنيه  كان  ما  ليؤكد   2017 عام  جاء  وبالفعل،  أعزائي«.  يا  لكم، 
اسُتهدف بالرصاص ما ال يقل عن خمسة صحفيين، علمًا أن أربعة منهم توفوا متأثرين بجراحهم، 
البالد من جديد نفس الممارسات القائمة منذ عشر سنوات على األقل، باستثناء عام  إذ تشهد 
2016، الذي كان عامًا تاريخيًا على صعيد أمن الصحفيين وسالمتهم، حيث لم تشهد الفلبين 

أية حالة اغتيال.
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مقتل سبعة مراسلين خارج أوطانهم

شهد عام 2017 مقتل 58 صحفيًا )%89( في بلدانهم األصلية، بينما لقي سبعة آخرون 
مصرعهم أثناء أداء عملهم في الخارج.

بينهم  من   ،2017 خالل  أجانب  صحفيين  ثالثة  مقتل  إلى  العراق  في  الحرب  أدت  كما 
اإلعالميين  من  يعتبران  اللذين  روبير،  فيرونيك  والسويسرية  فيلنوف  ستيفان  الفرنسي 
مدينة  في  وروبير  فيلنوف  كان  يونيو/حزيران،   19 ففي  الحربية.  بالشؤون  والعارفين  المحنكين 
قناة  على  ُيبث  الذي  خاص(  )مبعوث    »Envoyé Spécial« لبرنامج  تقرير  إعداد  أجل  من  الموصل 
من  بالقرب  ناسفة  عبوة  انفجرت  عندما  العراقي  الجيش  قوات  يرافقان  كانا  حيث   ،2 فرانس 

الموكب، علمًا أنهما توفيا في وقت الحق متأثرين بجراحهما. 

في  إصابتها  اء  جرَّ األخيرة  أنفاسها  أكيلماز  توبا  التركية  الصحفية  لفظت  مارس/آذار،  وفي 
الرأس برصاصة قناص في مدينة سنجار الواقعة شمال العراق، حيث كانت تغطي االشتباكات 
أنه هذه الصحفية -المعروفة مهنيًا باسم نوجيان  الكردية، علمًا  بين مختلف األطراف  الدائرة 

آرهان - كانت تعمل مراسلة لموقع سوجين النسائي ووكالة 
اإلعالم الكردية روج نيوز.

 
ُقتل الصحفي-المواطن البريطاني محمد أكسوي على الجانب اآلخر من الحدود.  وبدوره، 
أكتوبر/ خالل  الرقة  في  الكردية(  )القضية   »The Kurdish Question  « تحرير  رئيس  توفي  فقد 
تشرين األول الماضي على إثر هجوم شنه تنظيم الدولة اإلسالمية على نقطة تفتيش عسكرية، 

علمًا أنه كان قد توجه إلى سوريا لتغطية المعارك التي كانت تشنها القوات الكردية السورية.

DR. RSF© Karim Sahib / AFP© Nicolas Jaillard / AFP © Ozan Kose / AFP

ستيفان فيلنوف فيرونيك روبير توبا أكيلماز محمد أكسوي
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ُيذكر أن هناك صراعات أخرى ال تقل دموية عن المستنقع الذي تتخبط فيه سوريا والعراق، وإن 
كانت ال تحظى بنفس القدر من المواكبة اإلعالمية. فقد لقي الصحفي األمريكي كريستوفر 
الجيش  بين  مواجهات  إبان  الماضي  أغسطس/آب  شهر  السودان  جنوب  في  مصرعه  آلين 
السوداني الجنوبي ومتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان، الذين كان يرافقهم في أقصى 
جنوب البالد، علمًا أنه كان يرتدي سترة تظهر عليها كلمة »الصحافة« بشكل واضح. وتعليقًا على 
مقتل الصحفي الذي كان يعمل مع الجزيرة واإلنديبندنت وفايس نيوز وتلغراف، قال وزير اإلعالم 
 في حكومة جنوب السودان إن كريستوفر آلين توفي »إلى جانب زمالئه المتمردين«، مضيفًا أن 

حكومته ال تتحمل »أية مسؤولية عن وفاته«.

هندوراس  بلده  من  فر  عندما  بنفسه  نجا  قد  أنه  يعتقد  باز  ريفيرا  إدوين  كان  جهته،  ومن 
خوفًا من االضطهاد، وذلك على إثر اغتيال زميله إيغور باديال. لكن رجااًل مسلحين أردوه قتياًل 
كان  حيث  المكسيكية  فيراكروز  بوالية   2017 يوليو/تموز   9 يوم  النهار  وضح  في  بارد  بدم 
يعيش الجئًا. هذا ولم تصدر أية معلومات عن سير التحقيقات في هذه الجريمة، ال من الجانب 

المكسيكي وال من الجهات المعنية في هندوراس.

بعد على  الدنمارك،  في  الموت  مع  موعدها  كان  فقد  فال  كيم  السويدية  الصحفية   أما 
إلنجاز وعرضًا  طواًل  العالم  جابت  أن  لها  سبق  التي  وهي  رأسها،  مسقط  من  قليلة   كيلومترات 
الكبرى. الصحف  من  وغيرها  والغارديان  تايمز  نيويورك  مع  عملت  كما  وريبورتاجات،   تحقيقات 
بيتر الدانمركي  المبتِكر  إلى  الشهيرة  المستقلة  الصحفية  انضمت  أغسطس/آب،   10  ففي 
 مادسن، بالقرب من كوبنهاغن، إلعداد تقرير صحفي عن الغواصة التي صنعها. لكن أخبار كيم
من أيام  بعد  البحر،  في  ومرمية  مقطعة  جثتها  على  ُعثر  أن  إلى  نهائي،  بشكل  انقطعت   فال 
 فقدان االتصال بها، علمًا أن بيتر مادسن يقبع اآلن في السجن االحتياطي حيث ينتظر محاكمته

بتهمة القتل.

DR. tunis-actu.com© Dr. nbcnews.com

كريستوفر آلين
DR. Facebook

إدوين ريفيرا باز كيم فال
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تضاُعف عدد الصحفيات القتلى في عام 2017
ُقتلت عشر صحفيات في 2017، مقابل خمس في العام الماضي. وكانت معظم الضحايا من 
المكافحات والجريئات والمحنكات في مجال الصحافة االستقصائية. فرغم التهديدات، واصلت 
تلك الصحفيات تحرياتهن وتحقيقاتهن في قضايا الفساد وغيرها من القضايا التي تتورط فيها 

السلطات السياسية أو المنظمات اإلجرامية، إلى أن دفعن حياتهن ثمنًا لعملهن االستقصائي.

ففي بيدنيجا، شمال جزيرة مالطا، لقيت الصحفية االستقصائية دافني كاروانا غاليزيا مصرعها 
يوم االثنين 16 أكتوبر/تشرين األول إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتها، مما خلَّف صدمة واسعة 
التي   ،»Running Commentary« مدونتها  خالل  فمن  كذلك.  الدولي  الصعيد  وعلى  البالد  داخل 
قامت بإنشائها في عام 2008، علمًا أن جمهورها يصل إلى 400 ألف مشاهدة في اليوم، كانت 
دافني كاروانا غاليزيا تميط اللثام عن قضايا الفساد واالتجار غير المشروع والرشاوى والحسابات 
المصرفية الخارجية في مالطا، أصغر دولة في االتحاد األوروبي، حيث نشرت عدة مقاالت حول 
تورط بعض أقارب رئيس الوزراء جوزيف موسكات في فضيحة »أوراق بنما«. وقد دعا العديد من 

القادة األوروبيين إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذا االغتيال.

الرابع من نوعه في  اغتيال دافني كاروانا غاليزيا هو  أرقام منظمة مراسلون بال حدود:  بحسب 
ضحيتها  راح  التي  إيبدو،  شارلي  مذبحة  بعد  األخيرة  العشر  السنوات  مدى  على  األوروبي  االتحاد 
سبعة صحفيين في 7 يناير/كانون الثاني 2015 في باريس، ومقتل الصحفي اليوناني سقراطيس 
جيولياس، مدير محطة إذاعية خاصة ومتعاون مع موقع إخباري، الذي لقي حتفه بسالح ذاتي 
التعبئة أمام منزله في عام 2010، ثم الكرواتي إيفو بوكانيتش، كاتب االفتتاحيات في »ناسيونال« 

األسبوعية الرائدة في البالد، والذي ُقتل في انفجار عبوة بسيارته أمام مقر صحيفته.

من جهتها، لقيت جوري النكيش حتفها مساء الخامس من سبتمبر/أيلول بعد إصابتها بسبع 
اء إطالق النار عليها، بينما كانت تفتح باب منزلها في بنغالور، جنوب الهند. وكانت  رصاصات جرَّ
هذه الصحفية )55 عامًا( تتولى رئاسة تحرير أسبوعية النكيش باتريك، وهي معروفة بمواقفها 
الناقدة للنظام  أبرز األصوات  المرأة وشجاعتها ومثابرتها، حيث كانت من  المدافعة عن حقوق 
الطبقي، وخصوصا القومية الهندوسية. وقد سبق لها أن تلقت عدة تهديدات بالقتل، بما في 
نارندرا  الوزراء  رئيس  حزب  جاناتا،  بهاراتيا  لحزب  مؤيدين  من  اإللكترونية  الرسائل  من  وابل  ذلك 
مودي. وفي افتتاحيتها األخيرة، شرحت جوري النكيش كيفية تأثير انتشار األخبار الزائفة في فوز 
ببطء شديد،  الجريمة  التحقيقات في هذه  2014. هذا وبينما تسير  الهندوسيين عام  القوميين 
يتلقى العديد من الصحفيين تهديدات بالقتل عبر رسائل تحمل إشارات صريحة إلى اغتيال جوري 
النكيش، وذلك ألنهم ُيعتبرون في أعين بعض الجهات مفرطين في انتقاد السلطة القائمة في 

البالد.

مدينة  في   2017 مارس/آذار   23 يوم  فيلدوسيا  بريتش  ميروسالفا  ُقتلت  المكسيك،  وفي 
تشيواوا، عاصمة الوالية التي تحمل نفس االسم، والتي ُتعتبر من أكثر المناطق عنفًا في البالد. 
وكانت ميروسالفا تعمل لصحيفتي ال خورنادا وإل نورتي دي خواريز، حيث كانت متخصصة في 
القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة والفساد بدوائر السلطات المحلية في تشيواوا. فقبل أيام 
النارية داخل سيارتها، نشرت الصحفية  قليلة من العثور على جثتها ممزقة بوابل من الطلقات 
المكسيكية مقااًل حول نزاع مسلح بين اثنين من قادة جماعة إجرامية لها صلة بعصابة خواريز. 
م  لكن التحقيقات ال تزال ُتراوح مكانها بعد ثمانية أشهر من وقوع هذه الجريمة، حيث لم تقدِّ
أعلنت في  أنها  الصدد، رغم  المحرز في هذا  التقدم  أية معلومات هامة عن  سلطات تشيواوا 
أنواع  شتى  ميروسالفا  أقارب  يواجه  إذ  االغتيال،  عملية  مرتكبي  هوية  تحديد  أبريل/نيسان 

الصعوبات والعراقيل كلما حاولوا االطالع على الملف.

© Matthew Mirabelli / AFP.

 دافني كاروانا
غاليزيا

© Alfredo Estrella / AFP

 ميروسالفا بريتش
فيلدوسيا

© Manjunath Kiran / AFP

جوري النكيش
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باألرقام

من بينهم
202 صحفيًا محترفًا

107 صحفيين-مواطنين
17 معاونين إعالميين

صحفيًا محتجزا 326  6%-

صحافة
310 صحفيًا صحافة

(95%)
16 صحفيات

(5%)

326 صحفيًا ال يزالون محتجزين في  2017، كان  1 ديسمبر/كانون األول  إلى حدود يوم 
مختلف أنحاء العالم، بسبب ممارسة عملهم اإلعالمي، علمًا أن حصيلة هذا العام أقل مما 
كان عليه الوضع في 2016، حيث كان يقبع 348 صحفيًا وراء القضبان )من بينهم 187 محترفًا 
و146 صحفيًا-مواطنًا، مقابل 15 معاونًا إعالميًا(. وجدير بالذكر أن فئة الصحفيين-المواطنين 
هي التي شهدت باألساس تراجعًا في أعداد المعتقلين هذا العام، وال سيما في الصين، حيث من 
السلطات بشأن مصير  الشأن، نظرًا النعدام شفافية  الصعب وضع إحصائيات دقيقة في هذا 
بفضل  البيانات،  جمع  عملية  تعزيز  من  حدود  بال  مراسلون  تمكنت  فقد  ذلك،  ومع  الصحفيين. 

افتتاح مكتب جديد لها في تايوان هذا العام. 

غير  بحصيلة  المقابل  في  تبرز  البلدان  بعض  فإن  االنخفاض،  في  آخذًا  العام  االتجاه  كان  وإذا 
يزال  للمغرب، حيث ال  بالنسبة  الحال  العام، كما هو  المسجونين هذا  الصحفيين  معهودة من 
وثالثة  صحفيين-مواطنين  أربعة  ومعه  االعتقال،  رهن  المهداوي  حميد  المحترف  الصحفي 
أواخر  منذ  الريف  منطقة  تهز  التي  الشعبية  االحتجاجات  تغطيتهم  بسبب  إعالميين  معاونين 
لم  أنه  بالذكر  وجدير  الحساسية.  بالغ  المحلية  السلطات  تعتبره  الذي  الموضوع  وهو   ،2016
التاريخ من العام الماضي. أما روسيا،  يكن أي صحفي يقبع داخل السجون المغربية في نفس 
فتشهد ضغطًا متزايدًا ضد وسائل اإلعالم المستقلة والصحفيين االستقصائيين الذين يحققون 
في مواضيع حساسة مثل الفساد، سواء في موسكو أو حتى بعيدًا عن العاصمة، حيث يوجد 

خمسة صحفيين ومدون واحد وراء القضبان حاليًا. 

الصحفيون المحتجزون
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الصين
52

إيران
23

تركيا
43

سوريا
24

فيتنام
19

أكبر خمسة سجون في العالم

خمسة  على  موزعون  العالم  في  المحتجزين  الصحفيين  نصف  من  أكثر 
بلدان مختلفة فقط.

وإن  بل  الفئات(.  جميع  صعيد  )على  العالم  في  للصحفيين  سجن  أكبر  الصين  تزال  ال 
سلطات بكين ماضية في تعزيز ترسانة تدابيرها القمعية في حق الصحفيين والمدونين، حيث 
في  يموتون  بتركهم  فقط  يكتفي  بل  خصومه،  على  اإلعدام  عقوبة  يفرض  النظام  يعد  لم 

السجون بسبب تدهور حالتهم الصحية.

فخالل هذا العام، توفي كل من ليو شياوبو، الحاصل على جائزة نوبل للسالم وجائزة مراسلون 
بال حدود، والمدون تونجيان يانغ بعد فترة وجيزة من نقلهما إلى المستشفى على إثر اكتشاف 
إصابتهما بسرطان مزمن، علمًا أنهما كانا يقبعان في السجن بعد الحكم عليهما بمدة طويلة. 
تيانوانغ«،   64« اإلخباري  الموقع  مؤسس  كي،  هوانغ  حياة  على  الدولي  المجتمع  ويخشى  هذا 
الحاصل على جائزة مراسلون بال حدود عام 2004، والذي ُزج به في سجن ميانيانغ حيث يعترض 
لشتى أشكال العنف بينما ُيحرم من الرعاية الصحية، كما يواجه ضغوطًا مستمرة إلجباره على 

االعتراف بالتهم المنسوبة إليه.
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تركيا، الحبس االحتياطي كسالح قمعي
تعيش تركيا على وقع عملية تطهير غير مسبوقة منذ محاولة انقالب يوليو/تموز 2016، حيث ال 
تزال البالد أكبر سجن في العالم بالنسبة للصحفيين المحترفين )42 +1 معاون إعالمي(. 
وفي ظل حالة الطوارئ، انعدم الحق في محاكمة عادلة ومنصفة، بينما أصبح التعسف يطال 
أو  »مشبوهة«  إعالم  وسيلة  مع  العمل  أو  للسلطة  ناقد  بتصريح  اإلدالء  بات  إذ  واليابس،  األخضر 
التواصل مع مصدر حساس أو استخدام إحدى وسائل البريد المشفر كافيًا للزج بالصحفيين في 
أية أحكام  »اإلرهاب«. فالغالبية العظمى من المحتجزين لم تصدر في حقهم  السجن بتهمة 
قضائية بعد، حيث أضحى الحبس االحتياطي أمرًا شائعًا بشكل مستمر ومنهجي في تركيا، وإن 
كان من المفترض أن يشكل إجراءًا استثنائيًا. ذلك أن بعض الصحفيين يظلون وراء القضبان لمدة 
عام ونصف في انتظار ُحكم ال يأتي، كما هو الحال بالنسبة لكل من شاهين الباي )يومية زمان( 
التعسفي  اإلجراء  هذا  أن  كما  ديها(.  )مراسل  تورفنت  ونديم  بوغون(  )صحيفة  إلكاك  ونازلي 
ينطبق حتى على األجانب في اآلونة األخيرة، وإن كان في حاالت استثنائية، كما حصل للصحفي 
الفرنسي الشاب لو بيرو، الذي ظل 51 يومًا قيد االحتجاز، وقبله المصور ماثياس ديباردون، 

الذي قضى شهرًا داخل معتقل قبل أن يتم ترحيله.

يقوم تقرير مراسلون بال حدود على منهجية دقيقة تهدف إلى تحديد مدى ارتباط 
االعتقال بممارسة الصحافة في كل حالة على حدة. فمن بين الصحفيين المحتجزين 
في تركيا، الذين يفوقون المائة، بإمكان منظمة مراسلون بال حدود تأكيد حبس 43 
منهم على األقل ألسباب تتعلق بطبيعة عملهم، بينما يجري في الوقت الراهن 

التحقيق في العديد من الحاالت األخرى.

فيتنام، تنضم إلى »كوكبة العار«
صحفيًا،   19 عن  يقل  ال  ما  فيه  احُتجز  الذي  العام،  هذا  محزنة  فيتنام  حصيلة  كانت 
مما يضع البالد ضمن أكبر خمسة سجون في العالم بالنسبة للصحفيين خالل 2017، 
العام  في   27 )مقابل  القضبان  خلف  صحفيًا   15 فيها  يزال  ال  التي  مصر،  على  بذلك  متقدمة 
الدولة،  غطاء  تحت  العنف  وأعمال  التعسفي  واالعتقال  الرقابة  أشكال  مختلف  فبين  السابق(. 
شرعت هانوي خالل األشهر األخيرة في موجة غير مسبوقة من القمع، مستهدفة حرية اإلعالم 
باألساس، حيث تعرض ما ال يقل عن 25 مدونًا إما لالعتقال أو الطرد من البالد، علمًا أن 19 مازالوا 
حملة  كلل  دون  حدود  بال  مراسلون  تواصل  الصدد،  هذا  وفي  هذا.  يومنا  حتى  االحتجاز  قيد 

.#StopTheCrackdownVN
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الصحفيون المحتجزون4

ُسجناء »من أجل العبرة«

العديد  إن  بل  كتاباتهم،  بسبب  ومحاكمتهم  الصحفيين  اعتقال  على  األمر  يقتصر  ال 
من  لغيرهم  عبرة  ليكونوا  االستبدادية  األنظمة  سجون  في  أيضًا  يرزحون  قد  منهم 
إلى هاوية  الدفع بهم  أو  لترهيب زمالئهم  القطاع، وذلك في محاولة  العاملين في 
تستخدمها  ضغط  ورقة  سوى  ليس  الحاالت  هذه  بعض  أن  علمًا  الذاتية،  الرقابة 
السلطات في صراعات ال تعني أولئك الصحفيين المحتجزين ال من قريب وال من بعيد.

محمود حسين جمعة، الذي يقبع في  وهذا بالضبط ما اتسمت به قضية الصحفي المصري 
الحبس االحتياطي منذ عام تقريبًا، دون أن توجه له أية تهمة قائمة على أساس متين، علمًا أن 
ذنبه الوحيد هو أنه قرر العودة إلى بالده بمناسبة عطلة رأس السنة، وهو الذي يقيم في الدوحة 
حيث يعمل لقناة الجزيرة، التي تقض مضجع الحكومة المصرية. ويبدو أن محمود حسين ذهب 
على  »التحريض  تهمة  يواجه  حيث  فيها،  يعمل  التي  القطرية  المحطة  على  بالده  حرب  ضحية 

الكراهية ونشر أخبار كاذبة«.

وفي تركيا، ُيعتبر دنيز يوسيل )44 عامًا( ضحية من ضحايا صراع ال ناقة له فيه وال جمل، علمًا 
المراسل  هذا  وُيتَّهم   .2017 فبراير/شباط  منذ  السجن  في  يقبع  فيلت  دي  صحيفة  مراسل  أن 
المولود في ألمانيا ألبوين تركيين بـ«الدعاية اإلرهابية« و«التحريض على الكراهية«، ولكنه لم يتلق 
استخدام  في  يتمادى  أردوغان  الرئيس  أن  ويبدو  هذا  الواجب.  النحو  على  االتهامات  الئحة  بعد 
دنيز يوسيل كرهينة في إطار العالقات المضطربة مع ألمانيا، حيث ال يتوانى عن وصف الصحفي 

بالجاسوس والمجرم في خطبه.

المعتقلين  للمدونين  الطويلة  القائمة  على  الفطر(  )األم  نام«  »مي  اسم  يظهر  فيتنام،  وفي 
منذ انقضاض الجناح المتطرف للحزب الشيوعي على السلطة متفوقًا على التيار اإلصالحي بعد 
مؤتمر 2016، محاواًل في خضم ذلك استعادة السيطرة الكاملة على قطاع اإلعالم. وفي هذا 
نجوين نجوك نهو كوينه في أواخر يونيو/حزيران بالسجن عشر  الصدد، ُحكم على المدونة 
سنوات بتهمة »الدعاية المعادية للدولة« بعد محاكمة مغلقة دامت يومًا واحدًا، علمًا أنها ُتعد 
إثارة قضية عنف  التي تجرأت على  البالد، وهي  التعبير في  المدافعة عن حرية  أبرز األصوات  من 

الشرطة عبر شبكات التواصل االجتماعي.

ضحايا  من  أخرى  جانبية  ضحية  بدوره  الدولي،  فرنسا  راديو  مراسل  أبا،  أحمد  ُيعد  وبدوره، 
الشمال  إلى تمرد حركة بوكو حرام في  الكاميرون، حيث مجرد اإلشارة  التي تشهدها  األزمات 
اإلعالميون  عليه  يعاقب  قد  باإلنجليزية  الناطقة  الجنوبية  المناطق  تعيشها  التي  والمظاهرات 
بشدة تحت ذرائع متعددة. ذلك أن تمديد فترة احتجاز هذا الصحفي يدل على عناد السلطات 
من  نوع  أي  وتجنب  العام  الخطاب  على  السيطرة  فرض  محاولة  في  وتماديها  الكاميرونية 
 10 لمدة  بالسجن   2017 أبريل/نيسان  في  أبا  أحمد  على  ُحكم  فقد  الدولة.  لسلطة  المساءلة 
الواسعة من منظمة مراسلون  التعبئة  إرهابي«، رغم  سنوات بتهمة »غسل أموال عائدات عمل 
بال حدود والعديد من نقابات الصحفيين والمنظمات الدولية التي تعالت أصواتها منادية باإلفراج 
عنه. هذا ومن المقرر أن ُتصدر محكمة االستئناف قرارها في قضية مراسل راديو فرنسا الدولي 

بتاريخ 21 ديسمبر/كانون األول.

DR. english.ahram.org

DR. lapresse.ca

DR. wikipedia.org

محمود حسين
 جمعة

 نجوين نجوك
نهو كوينه

دنيز يوسيل

DR. actucameroun.com
أحمد أبا
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صحافة
صحافة

5

باألرقام

الصحفيون الرهائن

من بينهم
44 صحفيًا محترفًا

7 صحفيين-مواطنين
3 معاونين إعالميين

صحفيًا في عداد الرهائن حتى اآلن  54  4%+

%98 صحفيًا 

صحافة

%2 صحفيات
)حالة واحدة(

%15 صحفيون 
أجانب 

%85 صحفيون 
محليين

الصحفي الرهينة: تعتبر مراسلون بال حدود أن صحفيًا في عداد الرهائن منذ اللحظة التي 
أجل  احتجازه من  أو مواصلة  إصابته  أو  بقتله  أيدي جهة غير حكومية تهدد  بين  يقع فيها 
الضغط على طرف ثالث )دولة أو منظمة أو مجموعة من الناس( بهدف إجباره على القيام 
بعمل معين، علمًا أن احتجاز الرهائن يمكن أن يكون له دوافع سياسية و/أو اقتصادية )أي 

عندما ينطوي على مطالبة بدفع فدية(.
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وكرانيا
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سوريا
29

اليمن
12

الصحفيون الرهائن5

ز الظاهرة في أربعة بلدان تتركَّ

يوجد في العالم حاليًا 54 صحفيًا رهينة، مقارنة بـ 52 في نفس التاريخ من العام الماضي، أي 
بزيادة قدرها %4. وبينما ارتفع عدد الرهائن األجانب قلياًل هذا العام )%14+(، فإن نحو ثالثة أرباع 
ون من الصحفيين المحليين، الذين غالبًا ما يعملون لحسابهم الخاص في  هؤالء الضحايا ُيعدُّ
المواطنون أيضًا ثمنًا باهظًا للغاية في  ظروف مزرية وشديدة الخطورة. وقد دفع الصحفيون 
سبعة منهم حاليًا في أيدي جماعات مسلحة، مقارنة بأربعة في  2017، حيث يوجد  عام 
العام الماضي، وهو رقم يؤكد تزايد انخراط الصحفيين-المواطنين في إنتاج األخبار، والسيما في 

مناطق الصراع حيث أصبح يتعذر على الصحفيين المحترفين الوصول إليها.

 100%
في مناطق النزاع

 96%
في الشرق األوسط 
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الصحفيون الرهائن5

ال تزال مناطق االنقسامات في الشرق األوسط هي األخطر على سالمة الصحفيين. فمن جهة، 
ال يزال اليمن غارقًا في صراع ال ُيبدي فيه الحوثيون أي تساهل مع منتقديهم، حيث يحتجزون 
11 صحفيًا ومعاونًا إعالميًا حتى اآلن، مقابل 16 في العام السابق. وباإلضافة الى ذلك، ال يزال 
صحفي واحد في أيدي جماعة القاعدة في اليمن. أما في سوريا والعراق، فال يزال 40 صحفيًا 

في أيدي داعش أو جماعات إسالمية متطرفة أخرى مثل النصرة.

القوات  ُتعامل  حيث  الرهائن،  من  عددًا  بدورها  أوكرانيا  تشهد  االوسط،  الشرق  إلى  وباإلضافة 
في  محتجزان  صحفيان  يزال  ال  إذ  »الجواسيس«،  مثل  الناقدين  الصحفيين  آخر  االنفصالية 
التي  الذروة  عن  بعيدة  الحصيلة  فإن  ذلك،  ومع  دونباس.  بحوض  المعلنة  »الجمهوريات« 
ُسجلت في عام 2014 إبَّان اندالع الصراع، عندما تم اختطاف أكثر من 30 صحفيًا، حيث ساهم 
وتيرة  وتراجع  األمامية  الجبهة  على  المعارك  وتوقف  واألجانب  الناقدين  الصحفيين  اختفاء 

االشتباكات في الحد من حاالت االختطاف بالمنطقة.

بالنسبة للمجموعات المسلحة، ُتعتبر عمليات االختطاف نشاطًا مربحًا وعملياً من نواح 
هام  تمويل  مصدر  تشكل  كما  جهة،  من  الوالء  وكسب  الرعب  نشر  في  تساهم  فهي  كثيرة: 
للحروب التي تشنها تلك الجماعات، وذلك من خالل أموال الفدية التي تحصل عليه. ومع ذلك، 
فإن الزيادة المسجلة في عدد الرهائن بكل من سوريا والعراق هذا العام ترجع أساسًا إلى إدراج 
حاالت قديمة لم يتم احتسابها بعد، إما ألنها كانت قيد التحقق وإما نزواًل عن رغبة ُأسر المعنيين 

باألمر التي طالبت بعدم إعالن تلك الحاالت.

وإذا كان الوضع ال يزال مستقرًا بشكل عام، فإن الخسائر العسكرية التي تكبدها تنظيم الدولة 
اإلسالمية خالل عام 2017 وفقدان معاقله الرئيسية على جانبي الحدود العراقية السورية لم 
يؤد بعد إلى تحسن في الظروف المرتبطة بأمن الصحفيين وسالمتهم، حيث اخُتطف المصور 
الصحفي الجنوب أفريقي شيراز محمد في بداية العام )انظر أدناه الباب المعنون »سوريا، 

مصنع للرهائن األجانب«(.

وعالوة على ذلك، فإن منظمتنا ال تزال تجهل مصير الصحفيين المعتقلين في مدينتي الموصل 
المدعوم  العربي-الكردي  والتحالف  العراقية  القوات  مؤخرًا  عليهما  استولت  اللتين  والرقة 
أمريكيًا. ذلك أن إنشاء »مناطق لتخفيف التوتر« في ربيع 2017 بهدف وضع حد ألعمال العنف في 
عدة مناطق سورية لم يرافقه أي تحسن ملحوظ بالنسبة للرهائن، حيث مازال أقارب الناشطة 

أبرز محتجزي الرهائن الصحفيين  

22 

11 

5

16

تنظيم الدول اإلسالمية
الحوثيون
جهات أخرى )تنظيم القاعدة، جبهة النصرة وجماعات مسلحة محلية أخرى(
جهة مجهولة
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الصحفيون الرهائن5

في  يعمل  مستقل  صحفي  وهو  العمر،  محمد  وخطيبها  صالح  سمر  المواطنة  والصحفية 
قناة أورينت السورية المعارضة، دون تلقي أية أخبار عنهما منذ اختطافهما يوم 9 أغسطس/آب 
2013 أمام المأل، بينما كانا في الشارع بصدد تصوير عملية إعادة إعمار مدينة أتارب في محافظة 
حلب، التي توجد اليوم ضمن المناطق التي من الُمفترض أنها تشهد وقف إطالق النار بين األطراف 

المتناحرة.

تعتيم إعالمي

يوجد حاليًا ما ال يقل عن 22 صحفيًا سوريًا و11 صحفيًا عراقيًا ضمن الرهائن المحتجزين 
الصحفيين  صفوف  في  لألسرى  الدقيق  العدد  تقدير  الصعب  من  يزال  وال  هذا  البلدين.  في 
المحليين،علمًا أن أهاليهم وأقاربهم يفضلون أحيانًا عدم الكشف عن اختفائهم خوفًا من 
تعطيل المفاوضات وتأخير موعد اإلفراج عنهم، بل وغالبًا ما يكون الخاطفون أنفسهم من 
يفرضون الصمت عليهم، وأحيانًا قد يستمر هذا التعتيم اإلعالمي عدة سنوات، كما هو الحال 
بالنسبة للصحفي كامران نجم، الذي لم ُيكشف عن أَسره إال بعد مرور أكثر من ثالث سنوات 

على اختطافه.

ففي 12 حزيران/يونيو 2014، ُأصيب هذا المصور العراقي المعروف واختطف على أيدي عناصر 
تنظيم الدولة اإلسالمية أثناء تغطيته لمصادمات بين قوات البيشمركة الكردية ومقاتلي داعش 
في منطقة كركوك. وباإلضافة إلى عمله مع وسائل إعالم دولية مرموقة مثل دير شبيغل وذي 
تايمز أوف لندن وفانيتي فير وواشنطن بوست واإلذاعة الوطنية العامة )التي تتخذ من واشنطن 
التصوير  في  مختصة  عراقية  وكالة  أول  »ميتروغرافي«،  مؤسس  هو  كامران  فإن  لها(،  مقراً 
الصحفي. وغداة اختطافه، ُسمح له باالتصال بأحد األقارب لتأكيد احتجازه وتنبيه أسرته بأن أي 
محاولة لتسليط الضوء على حالته من خالل وسائل اإلعالم قد يعرض حياته للخطر. وبعد ثالث 
سنوات من الصمت، قرر أفراد أسرته وضع حد لهذا التعتيم اإلعالمي، في ظل عدم تلقيهم أي 

اتصال آخر من الخاطفين.

سوريا، مصنع للرهائن األجانب

على حد علمنا، ال يزال سبعة صحفيين أجانب ضمن الرهائن المحتجزين في سوريا حتى 
يومنا هذا، حيث يعاني ثالثة منهم هذه المحنة منذ ما يزيد عن خمس سنوات. فخالل شهر 
اإلنجليزية(  والجزيرة  بوست  )واشنطن  تايس  أوستن  األمريكي  اختفى   ،2012 أغسطس/آب 
وبحسب  حلب.  في  الحرة(  )قناة  قدومي  بشار  والفلسطيني-األردني  دمشق  ضواحي  في 

المعلومات المتوفرة لدينا، فإن أوستن تايس ليس محتجزاً لدى جماعة إسالمية.

جون كانتلي واألمريكي جيمس فولي.  وفي نوفمبر/تشرين الثاني، جاء الدور على البريطاني 
2014، فإن زميله ظل في قبضة  19 أغسطس/آب  وبينما ُأعدم هذا األخير على يد داعش في 
التنظيم الجهادي إلى يومنا هذا، علمًا أنه ليس رهينة مثل سائر الرهائن، إذ يستغله خاطفوه 
كأداة لدعايتهم اإلعالمية، حيث يظهر من حين آلخر في تسجيالت مصورة ُتمجد داعش. ففي 
آخر ظهور لـ جون كانتلي عبر الفيديو من شوارع الموصل خالل شهر ديسمبر/كانون األول 2016، 
البنية، مما عكس تدهور حالته الصحية بشكل  البريطاني شاحب الوجه وهزيل  بدا الصحفي 

ملحوظ منذ إطالالته الدعائية السابقة. 

DR. twitter
كامران نجم



 حصيلة للصحفيين القتلى والمحتجزين والرهائن والمفقودين في مختلف أنحاء العالم في 2017 /  21 

الصحفيون الرهائن5

وعلى غرار الصحفيين المحليين، فإن مصير نظرائهم األجانب المختطفين ال يزال مجهواًل تقريبًا، 
اختفى   ،2013 األول  أكتوبر/تشرين  ففي  بدقة.  الخاطفين  هوية  معرفة  أحيانًا  ويصعب  بل 
الصحفي الموريتاني إسحاق ولد المختار وزميله المصور اللبناني سمير كساب بينما كانا ينجزان 
اللبنانية  تقريراً في حلب لقناة سكاي نيوز عربية. وبعد ستة أشهر، أكدت صحيفة الجمهورية 
أنهما على قيد الحياة مشيرة إلى نقلهما لمحافظة الرقة دون تقديم مزيد من التفاصيل. لكن 
ال جديد عن مصير الصحفَيين منذ ذلك الحين. وبدوره، ُيعتبر الصحفي الياباني المستقل، جومبي 
ياسودا، في عداد الرهائن منذ صيف 2015، علمًا أن الدليل الوحيد على حياته حتى اآلن هو شريط 
فيديو مسجل في مارس/آذار 2016 بمناسبة يوم عيد ميالده الثاني واألربعين، وإن كانت رسالته 
لم تتضمن أية إشارة إلى خاطفيه. كما يلف غموض كبير حالة المصور الصحفي الجنوب أفريقي 
المستقل شيراز محمد، الذي كان يعمل لحساب مؤسسة »هبة المانحين« عندما اخُتطف في 
مطلع 2017 مع اثنين من موظفي هذه المنظمة غير الحكومية، وذلك على يد أشخاص ادعوا 
أنهم »ممثلون عن جميع الجماعات المسلحة في سوريا«، وذلك بذريعة »تسوية سوء فهم«. 
وبينما ُأطلق سراح الموظَفين، بقي شيراز محمد أسيراً، علمًا أن أقاربه ومؤسسة »هبة المانحين« 

مازالوا بانتظار ما يثبت أنه ال يزال على قيد الحياة.
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المفقودون 5

ال يزال صحفيان اثنان في عداد المفقودين خالل عام 2017، وكالهما من القارة اآلسيوية، 
علمًا أن العام الماضي، شهد اختفاء صحفي واحد فقط، هو البوروندي جان بيجيريمانا.

سمر عباس مفقود في باكستان منذ 7 يناير/كانون الثاني 2017.

شهدت األيام األولى من يناير/كانون الثاني 2017 اختطاف خمسة مدونين باكستانيين. 
وبعد عدة أسابيع من االحتجاز، ُأطلق سراح أربعة منهم، بينما لم يظهر أي أثر لزميلهم سمر 
عباس )38 عامًا( ابن مدينة كاراشي، الذي أنشأ التحالف المدني التقدمي الباكستاني، وهو عبارة 
عن مجموعة تدافع عن حقوق اإلنسان وحرية المعتقد، حيث تقدم في موقعها على شبكة 
الدينية  والتيارات  األمن  قوات  تتبناه  الذي  الرسمي  الخطاب  تفند  مستقلة  معلومات  اإلنترنت 
المتطرفة. ففي 7 يناير/كانون الثاني 2017، سافر سمر عباس إلى العاصمة إسالم أباد، حيث أكد 
أفراد أسرته أنهم كانوا على اتصال مستمر به إلى أن انقطعت أخباره تمامًا بعدما ظل هاتفه 
يناير/كانون   14 بتاريخ  الشرطة  إلى  أنهم قدموا شكوى  اليوم، علمًا  الخلوي مقفاًل منذ ذلك 
الثاني. ومنذ ذلك الحين، تجهل زوجته وأطفاله الثالثة مصيره تمامًا. ورغم إنكار السلطات، إال أن 
أحد المدونين الُمفرج عنهم -والذي يعيش في المنفى حاليًا – يشير بأصابع االتهام إلى أجهزة 
االستخبارات التابعة للجيش الباكستاني، فيما يرفض الثالثة اآلخرون إعطاء أية تفاصيل عن مكان 

احتجازهم.

أوتبال داس مفقود في بنغالديش منذ 10 أكتوبر/تشرين األول 2017.
في 31 أكتوبر/تشرين األول، ظلت والدة أوتبال داس بجوار الهاتف طوال اليوم، على أمل تلقي 
اتصال من ابنها بمناسبة عيد ميالده التاسع والعشرين. لكن الهاتف لم يرن وظل مقفاًل كما كان 
منذ العاشر من ذلك الشهر، تاريخ اختفاء هذا الصحفي المتمرس العامل في الموقع اإلخباري 
purboposhchimbd.news بالعاصمة دكا، والذي غادر مكتبه حوالي الساعة الرابعة من عصر ذلك 
اليوم، قبل أن تنقطع أخباره تمامًا. وقد تقدم والده بشكوى في 23 أكتوبر/تشرين األول، بعد 
يوم من تلك التي قدمها مديره، بيد أن التحقيقات لم تسفر عن شيء حتى اآلن. وجدير بالذكر 
أن أوتبال داس صحفي متخصص في الشؤون السياسية، حيث كان ُيجري تحقيقات ذات صلة 
بحزب رابطة عواني الحاكم في بنغالديش. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، شكل مئات الصحفيين 
سلسلة بشرية في دكا، منددين بالوضع الذي يطال زميلهم، داعين في الوقت ذاته رئيسة الوزراء 

شيخة حسينة بالتدخل شخصيًا لحل هذه القضية، وذلك تلبية لمطالب أسرة الصحفي.

DR Tribune.com

©XXX

سمر عباس

أوتبال داس

أدلة  توجد  ال  حين  المفقودين  عداد  في  ما  صحفيًا  حدود  بال  مراسلون  منظمة  َتعتبر 
كافية لتحديد ما إذا كان قد ُقتل أو وقع ضحية لعملية اختطاف، بينما لم ُتعلن أية جهة 

مسؤوليتها عن اختفائه على نحو موثوق به. 
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توصيات منظمة 5
مراسلون بال حدود

»القصص المحظورة«، سالح ضد الرقابة

من خالل معاناة الفاعلين في الحقل اإلعالمي، ضاع حق الماليين من المواطنين في الحصول 
2017. ذلك أن المشاكل الرئيسية التي يواجهها العالم )الفساد،  على المعلومات خالل عام 
وجهودهم  الصحفيين  عمل  دون  من  حلها  يمكن  ال  إلخ.(  المتطرف،  العنف  البيئية،  الفضائح 
القيِّمة. ومن هذا المنطلق، أصبحت الحاجة ملحة لتوفير الظروف المناسبة التي من شأنها أن 
تتيح للصحفيين أداء عملهم في بيئة آمنة ووضع حد لإلفالت من العقاب الذي ينعم به من 

يرتكبون االنتهاكات ضدهم.

وفي هذا الصدد، أطلقت مراسلون بال حدود وشبكة أصوات الحرية في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي مشروع »القصص المحظورة«، الذي يدعم الصحافة االستقصائية ويساهم في تعزيز 
سبل اإلفالت من الرقابة، حيث يهدف إلى حفظ بيانات الصحفيين ضحايا التهديد لتأمين نشر 

مقاالتهم وتحقيقاتهم في حال تعرضهم للقتل أو االعتقال. 

فمن خالل هذه المبادرة، تتاح الفرصة لجميع الصحفيين الذين يشعرون بالتهديد لكي يضمنوا 
حفظ المعلومات الحساسة التي في حوزتهم وحماية تحقيقاتهم الجارية، وذلك عبر وسائل 
اتصال مشفرة، مما يضمن بقاء قصصهم الصحفية آمنة. فإذا تعرض صحفي للتهديد ولم 
يتمكن من مواصلة أبحاثه االستقصائية، سيكون بإمكان الفريق العامل في مشروع »القصص 
المحظورة« الوصول إلى معلوماته الحساسة ومن ثم إكمال تحقيقاته الصحفية ونشرها على 
أوسع نطاق ممكن، وذلك بالتعاون مع شبكة دولية تتألف من عدة مؤسسات إعالمية موزعة عبر 
مختلف أنحاء العالم، علمًا أن االتحاد الدولي للصحفيين االستقصائيين شريك في هذه المبادرة.

فبفضل حماية عمل الصحفيين الذين يتعذر عليهم االستمرار في أبحاثهم وتحرياتهم، ومن 
المحظورة« رسالة قوية  »القصص  تلك، يوجه مشروع  خالل إعطاء نفس جديد لتحقيقاتهم 
تلك  بالضرورة ضياع  الرسالة ال يعني  »استهداف حامل  أن  اإلعالم مفادها  ألعداء حرية 

الرسالة«.
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ضرورة تعزيز آليات الحماية الدولية

الصحفيين عبر  آليات ملموسة لحماية  إلى  بالحاجة  2017، أصبح هناك وعي دولي  خالل عام 
 .stsilanruoJtcetorP# العالم، وذلك بفضل العمل الوثيق بين منظمة مراسلون بال حدود وائتالف
ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إحداث »شبكة 
الوكاالت والبرامج والبعثات االستراتيجية على صعيد منظومة األمم  التنسيق« داخل  لجهات 
المتحدة، وذلك بهدف تبادل المعلومات عن حاالت الصحفيين المعرضين للخطر وتنسيق وتوحيد 

استراتيجيات حمايتهم في مختلف أنحاء العالم. 

ف غوتيريس كبيرة مستشاريه لشؤون السياسات، آنا ماريا  وفي وقت سابق من هذا العام، كلَّ
مينينديز، بتولي مهمة رصد وتنسيق الملفات المتعلقة بحماية الصحفيين وذلك في إطار قناة 
الطوارئ  حاالت  في  العام  األمين  مكتب  مع  مستدام  أساس  وعلى  مباشر  بشكل  لالتصال 
منظمة  مطالب  مع  يتماشى  بما  سريع  دولي  تدخل  وتسهيل  الصحفيين  بسالمة  المتعلقة 

 .#ProtectJournalists مراسلون بال حدود وائتالف

المتحدة  األمم  عمل  خطة  أن  علمًا  الصدد،  هذا  في  مهمة  أولى  خطوة  المبادرة  هذه  وتعد 
من  اإلفالت  ومكافحة  الصحفيين  حماية  بشأن  اتخاذها  تم  التي  العديدة  األممية  والقرارات 
العقاب ظلت حتى اآلن مجرد حبر على ورق. ومن أجل المضي قدمًا في سبيل تحقيق الهدف 
المتحدة والدول األعضاء فيها على تعيين ممثل خاص لألمين  االئتالف األمم  المنشود، يحث 
العام لألمم المتحدة من أجل االضطالع بمسألة سالمة الصحفيين، على أن يحظى هذا المنصب 
المحدد بالقدرة على االستجابة السريعة والوزن السياسي الكافي لتنسيق عمل جهات التنسيق، 
فضاًل عن تذكير الحكومات بالتزاماتها. هذا وقد أبدت عدة دول بالفعل تأييدها القتراح منظمة 
مراسلون بال حدود، كما ُأنشئت في كل من نيويورك وجنيف وباريس مجموعات لدعم حماية 

سالمة الصحفيين من دول أعضاء في األمم المتحدة واليونسكو. 

توصيات منظمة مراسلون بال حدود5


