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باألرقام
السجون تعج بالصحفيين 

زيادة تاريخية بنحو 30 % 
في أعداد الصحفيات المحتجزات 

نساء في الواجهة بالجمهورية اإلسالمية
األنظمة الرائدة في حبس الصحفيات

أكبر خمسة سجون في العالم 
أبرز حاالت االحتجاز خالل عام 2022

 
باألرقام

القتلى: حصيلة آخذة في االرتفاع من جديد
المواضيع المحفوفة بالمخاطر

أخطر البلدان على حياة الصحفيين
سنة دموية ورقم قياسي في القارة األمريكية

أوروبا تجر ويالت الحرب في أوكرانيا
الصراعات تواصل حصد األرواح في الشرق األوسط 

آسيا تكمِّم األصوات الجريئة

باألرقام
البلدان المحفوفة بالمخاطر

أبرز محتجزي الرهائن

تم تسجيل حالتي اختفاء في أوساط الصحفيين خالل عام 2022
اختفاء نحو 50 صحفيًا في غضون 20 عامًا 
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194

(36,4 %)

339 

(63,6 %) 

السجون تعج بالصحفيين 

ل العام املايض. فبحلول 1 ديسمرب/كانون األول 2022، كان ما ال يقل عن 533 صحفياً  مرة أخرى، تم تجاوز الرقم القيايس املسجَّ

يقبعون خلف القضبان بسبب عملهم اإلعالمي، حيث اعتُقل أكرث من ربعهم خالل العام، وهي أكرب حصيلة سنوية تسجلها 

مراسلون بال حدود عىل اإلطالق يف فئة املحتجزين. 

ويأيت هذا االرتفاع الجديد يف عدد الصحفيني املحتجزين )13.4 % عام 2022، بعد زيادة بنسبة 20 % عام 2021( ليؤكد أن 

األنظمة االستبدادية ماضية يف قمع األصوات التي تسبب لها إحراجاً مستمراً، إذ ال تتواىن عن اللجوء إىل االعتقال والحبس دون أن 

تكلّف نفسها، يف الغالب، عناء محاكمتهم. فبينام يظل أغلب الصحفيني املحتجزين قابعني خلف القضبان دون محاكمة، صدرت يف 

حق ثلثهم تقريباً )63.6 %( أحكام تدينهم بالتهم املنسوبة إليهم. 

وحافظت الصني عىل مكانها كأكرب سجن للصحفيني يف العامل، حيث تحتجز السلطات ما ال يقل عن 110 صحفيا يف بلد يشهد 

مستويات فظيعة من الرقابة والتجسس. أما يف بورما، فقد طالت االحتجازات 62 صحفياً خالل هذا العام، حيث أصبح من شبه 

املستحيل مامرسة العمل الصحفي يف هذا البلد منذ أن عّم الحظر العديد من املنابر اإلعالمية يف أعقاب االنقالب الذي أطاح 

بالحكومة يف فرباير/شباط 2021، تليها جمهورية إيران اإلسالمية يف املركز الثالث عىل جدول ترتيب أكرب سجون العامل للصحفيني 

)47(، حيث أصبحت البالد تنئ تحت وطأة قمع شديد منذ اندالع رشارة الحراك الشعبي الذي تتخلله مسريات واحتجاجات واسعة 

النطاق.   

وتستأثر منطقتان من مناطق العامل بثالثة أرباع الصحفيني املحتجزين: ذلك أن نحو 45 % منهم يقبعون يف سجون آسيا وما يزيد 

عن 30 % يف شامل إفريقيا والرشق األوسط. كام تفاقمت وترية القمع بشكل حاد يف روسيا منذ غزوها أوكرانيا يف فرباير/شباط 

2022، حيث طال الحظر أو الحجب معظم املنابر اإلعالمية الحرة، وغالباً ما اتُّهمت بخدمة “أجندات أجنبية”، مام حتم عىل جل 

الصحفيني الذين اختاروا البقاء يف البالد العمل بأسامء مستعارة أو يف رسية تامة، تفادياً ألي اضطهاد أو عقاب، ال سيام وأن أي 

تحقيق أو مقال أو تقرير إخباري عن الجيش الرويس قد يكلف صاحبه السجن ملدة ميكن أن تصل إىل 15 عاماً بتهمة نرش 

“معلومات كاذبة”. ويف هذا السياق، يقبع حالياً ما ال يقل عن 18 صحفياً يف السجن، من بينهم 8 أوكرانيني اعتُقلوا يف شبه جزيرة 

القرم، التي ضمتها موسكو رسمياً إىل أراضيها عام 2014، لتصبح خاضعة للقوانني الروسية منذ ذلك الحني.  

الصحفيون المحتجزون 

املدانون يف االحتجاز قبل املحاكمة
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زيادة تاريخية بنحو 30 % 
في أعداد الصحفيات المحتجزات 

سجلت مراسلون بال حدود رقامً قياسياً آخر يف حصيلة 2022، حيث تقبع حالياً 78 صحفية خلف القضبان، إذ ارتفع العدد 

بنسبة غري مسبوقة بلغت 27,9 % خالل األشهر االثني عرش املاضية، بعد زيادة مبا يناهز 20 % العام املايض، مقابل ارتفاع 

بنسبة 11.2 % يف حصيلة الصحفيني الرجال القابعني يف السجون. فقد أصبحت النساء يشكلن 14.6 % من إجاميل الصحفيني 

املحتجزين، بينام مل تكن هذه النسبة تصل إىل 7 % قبل خمس سنوات. 

تعكس هذه الزيادة خطاً تصاعدياً يف مامرسة النساء ملهنة الصحافة، بقدر ما تؤكد أن آلة القمع ال تستثني املرأة، التي تطالها أيادي 

األنظمة األكرث عداًء لحرية الصحافة، شأنها شأن زمالئها الرجال. وجدير بالذكر أن 70 % من الصحفيات املحتجزات يقبعن يف 

سجون أربع دول فقط، وهي الصني )19( وإيران )18( وبورما )10( وبيالروسيا )9(، علامً أن هذا الرباعي يُعد من البلدان األسوأ 

ترتيباً يف جدول التصنيف العاملي لحرية الصحافة الذي أصدرته مراسلون بال حدود منتصف العام. 

زيادة تدريجية في أوساط الصحفيات المحتجزات
 يف 1 ديسمرب/كانون األول من كل سنة

الصحفيون المحتجزون 

https://rsf.org/fr/classement
https://rsf.org/fr/classement
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نساء في الواجهة بالجمهورية اإلسالمية

شهدت إيران وحدها احتجاز 18 صحفية يف سياق الحراك الشعبي الذي يهز البالد منذ منتصف سبتمرب/أيلول 2022، حيث تتخلله 

موجة احتجاجات نادرة منذ الثورة اإلسالمية لعام 1979. وبينام اعتقلت السلطات ثالث منهن قبل اندالع االحتجاجات، ومن بينهن  

نرجس محمدي الفائزة بجائزة مراسلون بال حدود للشجاعة عام 2022، فإنها احتجزت 15 صحفية بعد هذا الحراك الذي عمَّ جل 

أرجاء البالد يف أعقاب مقتل مهسا أميني، والتي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً حني اعتقلتها الرشطة بتهمة “ارتداء لباس غري الئق”.

ويعكس هذا العدد املهول من الصحفيات املحتجزات مدى استعداد السلطات اإليرانية لتكميم أفواه النساء بشكل منهجي،  علامً 

أن حالة كل من نيلوفار حمدي  وإيالهي محمدي تبعثان عىل القلق، حيث تم اعتقالهام يف سبتمرب/أيلول بعدما كانتا سبَّاقتني إىل 

اإلشارة لوفاة ماهسا ميني، وهام تواجهان حالياً تهمة “نرش الدعاية ضد النظام والتآمر ضد األمن القومي”، والتي يعاقَب عليها 

باإلعدام يف إيران. 

األنظمة الرائدة في حبس الصحفيات

تحتجز السلطات الصينية ما ال يقل عن 19 صحفية، مبن فيهن زانغ شان، الفائزة بجائزة مراسلون بال حدود للشجاعة عام 2021، 

والتي ُحكم عليها بالسجن ملدة أربع سنوات بتهمة “التسبب يف اضطرابات” عىل خلفية تغطيتها لألحداث الجارية يف سياق جائحة 

كوفيد- 19 عرب حساباتها يف منصات التواصل االجتامعي، كام طالت موجة االعتقاالت الصحفية املستقلة هوانغ شوكني، التي تدفع 

مثن تحقيقاتها يف حاالت التحرش الجنيس بالنساء والفتيات وتطرقها لقضايا تتعلق بالفساد والتلوث الصناعي، حيث اعتُقلت بتهمة 

“التحريض عىل االنقالب عىل الدولة” وهي ال تزال قيد االحتجاز منذ أكرث من عام و دون أي محاكمة. 

الصحفيون المحتجزون 

https://rsf.org/fr/actualites/iran-narges-mohammadi-la-voix-des-victimes-de-la-repression-iranienne-de-nouveau-en-prison
https://rsf.org/fr/actualites/iran-narges-mohammadi-la-voix-des-victimes-de-la-repression-iranienne-de-nouveau-en-prison
https://rsf.org/fr/actualites/iran-narges-mohammadi-la-voix-des-victimes-de-la-repression-iranienne-de-nouveau-en-prison
https://rsf.org/fr/iran-un-nombre-sans-pr%C3%A9c%C3%A9dent-de-femmes-journalistes-derri%C3%A8re-les-barreaux
https://rsf.org/fr/iran-un-nombre-sans-pr%C3%A9c%C3%A9dent-de-femmes-journalistes-derri%C3%A8re-les-barreaux
https://rsf.org/fr/iran-un-nombre-sans-pr%C3%A9c%C3%A9dent-de-femmes-journalistes-derri%C3%A8re-les-barreaux
https://rsf.org/fr/iran-un-nombre-sans-pr%C3%A9c%C3%A9dent-de-femmes-journalistes-derri%C3%A8re-les-barreaux
https://rsf.org/fr/rsf-appelle-%C3%A0-la-lib%C3%A9ration-de-la-journaliste-chinoise-zhang-zhan-en-danger-de-mort-%C3%A0-loccasion-du
https://rsf.org/fr/rsf-et-24-ong-demandent-la-lib%C3%A9ration-de-la-journaliste-dinvestigation-chinoise-huang-xueqin
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كام متكث 10 صحفيات خلف القضبان يف بورما، التي تأيت بعد الصني مبارشة يف تصنيف مراسلون بال 

حدود لعام 2022، حيث تحتل املرتبة 176 من بني 180 دولة.  وتضم قامئة املحتجزات مراسلة يب يب يس 

ميديا أكشن، ، كان هتيت خني، التي اعتُقلت يف أغسطس/آب 2021 وتقيض حالياً عقوبة السجن ملدة ست 

سنوات مع األشغال الشاقة بعدما نُسبت إليها تهمة “التحريض عىل الكراهية ضد الجيش”، وهي التي 

كانت من السبَّاقني إىل تغطية موجة االحتجاجات الشعبية التي أعقبت انقالب 1 فرباير/شباط 2021.

بيالروسيا عن بعض الصحفيات الاليت احتجزتهن قبل عام، فقد أقدم نظام ألكسندر  وبينام أفرجت 

لوكاشينكو عىل موجة اعتقاالت جديدة، حيث يوجد 9 منهن حالياً خلف القضبان، من بينهن مارينا 

زوالتافا، رئيسة تحرير Tut.by، املوقع اإلخباري األكرث شعبية يف البالد قبل حظره، والتي أضيف اسمها 

إىل قامئة “اإلرهابيني” الرسمية يف أكتوبر/ترشين األول، إذ تم متديد مهلة احتجازها باستمرار عىل مدى 

أكرث من عام ونصف العام، منذ الزج بها يف السجن بتاريخ 18 مايو/أيار 2021. 

وبدورها، تقبع الفيتنامية فام دوان ترانغ خلف القضبان بعد الحكم عليها بتسع سنوات سجناً عىل خلفية 

كتاباتها النقدية، التي اعتربتها السلطات “دعايًة ضد الدولة”، علامً أن هذه الصحفية الحائزة عىل جائزة 

مراسلون بال حدود للتأثري عام 2019 كانت قد احتُجزت سابقاً يف العاصمة هانوي، قبل نقلها مؤخراً إىل 

سجن يقع عىل بعد ألف كيلومرت جنوباً، وهو أسلوب غالباً ما تلجأ إليه إدارة السجون الفيتنامية لفرض 

تعتيم تام عىل الحالة الصحية للسجناء. كام تقبع 3 صحفيات فيتناميات اخريات خلف القضبان.

ويف تركيا، توجد 3 صحفيات ومعاونة إعالمية واحدة قيد الحبس االحتياطي منذ يونيو/حزيران 2022، وهي الفرتة التي تزامنت 

مع موجة جديدة من االعتقاالت طالت مؤسسات إعالمية ورشكات إنتاج مؤيدة لألكراد، تُتَّهم بقربها من حزب العامل الكردستاين، 

الذي تعتربه أنقرة ضمن املنظامت اإلرهابية. وتشمل قامئة املحتجزات مديرة األخبار يف وكالة جني نيوز لألنباء، صفية األغاس، التي 

هت إليها تهمة “الدعاية ملنظمة إرهابية”، قبل تربئتها يف نهاية املطاف. كانت قد اعتُقلت عام 2019 وُوجِّ

وبدوره، يلجأ نظام الرئيس عبد الفتاح السييس إىل أسلوب اتهام ناقديه بالضلوع يف اإلرهاب لتربير استمرار احتجاز 3 من أصل 

الصحفيات املرصيات الست والعرشين القابعات يف سجون البالد حالياً، علامً أن اثنتني منهن اعتُقلتا 

خالل هذا العام، وإحداهام هي مذيعة قنوات التلفزيون املرصي، هالة فهمي، التي اختفت وانقطعت 

أخبارها لتظهر عىل حني غرة وهي ماثلة أمام املدعي العام األعىل لنيابة أمن الدولة يف نهاية إبريل/

نيسان بعد بضعة أيام من تواريها عن األنظار، حيث اتُّهمت باالنتامء إىل جامعة إرهابية ونرش “أخبار 

زائفة”، وهي املعروفة بالتزامها بالدفاع عن حقوق الصحفيني. وقد أرضبت عن الطعام يف أكرث من 

مناسبة احتجاجاً عىل اعتقاالتها املتكررة، والتي يعود آخرها إىل الفرتة التي استضافت فيها مرص الدورة 

27 ملؤمتر قمة املناخ.

كام تقبع ثالث صحفيات فيتناميات أخريات خلف القضبان، واثنتان يف كل من اململكة العربية السعودية وغواتيامال، وواحدة يف 

روسيا والفلبني وأوزبكستان والوس وإرسائيل. 

الصحفيون المحتجزون 

https://rsf.org/fr/rsf-demande-la-lib%C3%A9ration-imm%C3%A9diate-de-la-journaliste-birmane-htet-htet-khine-condamn%C3%A9e-%C3%A0-3-ans-de
https://rsf.org/fr/rsf-demande-la-lib%C3%A9ration-imm%C3%A9diate-de-la-journaliste-birmane-htet-htet-khine-condamn%C3%A9e-%C3%A0-3-ans-de
https://www.youtube.com/watch?v=bv6LRWf2iQQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=bv6LRWf2iQQ&t=6s
https://rsf.org/fr/neuf-ans-ferme-rsf-afflig%C3%A9e-apr%C3%A8s-la-condamnation-en-appel-de-la-journaliste-vietnamienne-pham-0
https://rsf.org/fr/protagoniste-abdel-fattah-al-sissi
https://rsf.org/fr/un-apr%C3%A8s-le-lancement-du-programme-national-pour-les-droits-de-lhomme-l-%C3%A9gypte-toujours
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بورمافيتنام

62 

يقبع أكثر من نصف الصحفيين المحتجزين عبر العالم )54 %( في سجون خمس دول فقط. 

بعد شهر واحد من املسريات االحتجاجية، أصبحت إيران ثالث أكرب سجن للصحفيني يف العامل،  إذ وثَّقت مراسلون بال حدود وترية 

غري مسبوق يف حبس الفاعلني اإلعالميني بسجون الجمهورية اإلسالمية منذ 20 عاماً، مام يعكس هول القمع الذي يطال الحراك 

الشعبي منذ 16 سبتمرب/أيلول 2022، حيث انضم 34 صحفياً إىل زمالئهم الـ 13 الذين كانوا يقبعون خلف القضبان قبل اندالع 

املظاهرات الحاشدة احتجاجاً عىل مقتل مهسا أميني. 

وباستثناء إيران، فإن البلدان األربعة األخرى كانت مدرجة سلفاً يف هذه القامئة السوداء خالل عام 2021. 

فقد عزَّزت الصني موقعها يف صدارة أكرب خمسة سجون يف العامل، بعد أن بلغ عدد الصحفيني املحتجزين فيها 110. ورغم االنخفاض 

الطفيف مقارنة بالعام املايض، ال يزال 99 فاعالً إعالمياً قابعني خلف القضبان يف الصني القارية، مقابل 11 يف هونغ كونغ. بيد أن 

عدم ارتفاع حصيلة السجناء خالل عام 2022 ال ينطوي بالرضورة عىل تحسن يف الوضع بقدر ما هو نتاج للقمع املستمر والرقابة 

املتزايدة والتجسس املنهجي، إذ شهد هذا العام إغالق العديد من املدن وعزلها عن العامل الخارجي يف سياق جائحة كوفيد19-، كام 

اسة” والتعبري بحرية عن اآلراء يف منصات التواصل االجتامعي.  فرضت جيوش الرقابة حظراً صارماً عىل تداول كلامت مفتاحية “حسَّ

أكبر خمسة سجون في العالم 

الصحفيون المحتجزون 
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كام ال يقل الوضع خطورة يف بورما، التي أصبحت إىل درجة بعيدة الدولة األكرث احتجازاً للصحفيني إذا أخذنا بعني االعتبار نسبة 

القابعني يف السجون مقارنة بعدد سكان البلد. فخالل األشهر األوىل التي أعقبت االنقالب، طالت موجة االعتقاالت املراسلني بالجملة 

أثناء تغطية املظاهرات املناهضة للمجلس العسكري، إذ شهد عام 2022 عودة َمشاهد اعتقال الصحفيني من منازلهم أو من أماكن 

اختبائهم هرباً من آلة الجيش القمعية.

ورغم االنخفاض الطفيف للغاية يف عدد السجناء مقارنة بالعام املايض يف كل من فيتنام تحت نظام نغوين فو ترونغ وبيالروسيا 

تحت ُحكم ألكسندر لوكاشينكو، فإن هاتني الحكومتني االستبداديتني تعمالن جاهدتني وتسخران كل السبل املتاحة لإلجهاز عىل 

الصحافة املستقلة. ذلك أن أعداد الصحفيني املحتجزين يف فيتنام تضاعفت تقريباً يف غضون خمس سنوات فقط، بينام سجلت 

مراسلون بال حدود أكرث من 500 اعتقال يف أوساط الصحفيني البيالروس خالل العامني املاضيني، علاًم أن 31 منهم مازالوا قابعني 

خلف القضبان. 

أبرز حاالت االحتجاز خالل عام 2022

موهبة تُقربها اآللة القضائية الروسية 

يُعترب إيفان سافرونوف أحد أفضل الصحفيني االستقصائيني يف روسيا، لكن مسريته توقفت بسبب الُحكم 

الصادر يف حقه بتاريخ 5 سبتمرب/أيلول والقايض بحبسه 22 عاماً لكشف “أرسار الدولة” يف قضية تتعلق 

بنرش معلومات كانت متاحة أصاًل لعامة الجمهور عىل اإلنرتنت، إذ تؤكد الئحة االتهام أنه عوقب فعالً عىل 

قيامه بعمله، علامً أن هذا الُحكم الجائر واالنتقامي هو األشد واألقىس من بني األحكام القضائية التي وثقتها 

مراسلون بال حدود خالل عام 2022.

رجل ُمسن خلف القضبان

  Morning Bell Pressبسبب محاولته نرش كتاب عن الرئيس الصيني يش جني بينغ، مازال مؤسس دار النرش

ييو مانتني )اسمه املستعار ياو وينتيان( يرزح يف السجن حيث أكمل عامه الثاين والثامنني يف يوليو/متوز 

2022،  وهو الذي ُحكم عليه بعرش سنوات حبساً يف 2014 بتهمة “تهريب مواد محظورة”، إذ ُرفضت جميع 

طلباته باإلفراج املرشوط بأسباب طبية، وذلك رغم إصابته بخمس سكتات دماغية، علامً أنه مصاب بالربو 

والتهاب الكبد “ب”، وقد انقطعت أخباره متاماً منذ نوفمرب/ترشين الثاين 2017.

حلقة مفرغة

منذ اعتقاله عام 2016، نُقل املدير العام السابق للهيئة الكامريونية لإلذاعة والتلفزيون أمادو فاموليك من 

زنزانته إىل املحكمة الجنائية الخاصة يف ياوندي ما ال يقل عن 137 مرة، 57 منها كانت خالل عام 2022 

وحده، بينام مل يصدر أي حكم حتى اآلن بعد كل تلك الجلسات املتكررة، علامً أنه أمىض أكرث من 2300 يوم 

خلف القضبان منذ أن ُوضع قيد الحبس االحتياطي، حيث تتهمه السلطات باالختالس دون أن تقدم أي 

دليل ملموس عىل تلك االدعاءات ضد الصحفي البالغ من العمر 72 عاماً، والذي يعاين من عدد من األمراض 

دون أن يتلقى أي عالج. 

الصحفيون المحتجزون 

https://rsf.org/fr/protagoniste-nguyen-phu-trong-0
https://rsf.org/fr/protagoniste-alexandre-loukachenko-0
https://rsf.org/fr/rsf-d%C3%A9voile-les-portraits-des-professionnels-des-m%C3%A9dias-arbitrairement-d%C3%A9tenus-au-b%C3%A9larus
https://rsf.org/fr/rsf-d%C3%A9voile-les-portraits-des-professionnels-des-m%C3%A9dias-arbitrairement-d%C3%A9tenus-au-b%C3%A9larus
https://rsf.org/fr/ivan-safronov-condamn%C3%A9-%C3%A0-22-ans-de-prison-en-russie-l-acte-d-accusation-absurde-et-inconsistant
https://rsf.org/fr/ivan-safronov-condamn%C3%A9-%C3%A0-22-ans-de-prison-en-russie-l-acte-d-accusation-absurde-et-inconsistant
https://rsf.org/fr/ivan-safronov-condamn%C3%A9-%C3%A0-22-ans-de-prison-en-russie-l-acte-d-accusation-absurde-et-inconsistant
https://nyc3.digitaloceanspaces.com/agents.media-exchange/safronov.pdf
https://nyc3.digitaloceanspaces.com/agents.media-exchange/safronov.pdf
https://rsf.org/fr/rsf-appelle-hong-kong-abandonner-son-projet-de-loi-dextradition-qui-menace-les-journalistes
https://rsf.org/fr/amadou-vamoulk%C3%A9-72-ans-aujourdhui-rsf-alerte-lonu-de-lurgence-%C3%A0-lib%C3%A9rer-le-journaliste-camerounais
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عقاب جماعي
تستأثر سجون الصني بأكرب عدد من الصحفيني املحتجزين من نفس املؤسسة اإلعالمية، حيث شهدت 

هونغ كونغ اعتقال جيمي الي، مؤسس صحيفة آبل دييل )التي أغلقتها السلطات عام 2020(، وستة من 

موظفيها بتهمة “التآمر للتواطؤ مع قوات أجنبية” ضد مصلحة البالد، وذلك مبوجب قانون األمن القومي 

السالب للحريات، حيث يواجهون جميعاً عقوبة السجن املؤبد.

ويف محافظة شينجيانغ حيث تعيش أغلبية من األويغور، يشن النظام حملة قمع عنيفة ضد السكان 

املسلمني الناطقني بالرتكية، معتقالً العديد من مراسيل وكاالت األنباء - شينجيانغ إيدوكيشن بريس )19( 

وكاشغار أويغور بريس )11( وموقع أويغور أونالين )8( – حيث ال تزال ظروف احتجازهم مجهولة، بينام 

يقيض الصحفي واألكادميي إلهام توهتي حكامً بالسجن املؤبد بتهمة تبني نزعة انفصالية، علامً أنه مؤسس 

موقع أويغور أونالين وحائز عىل جائزة ساخاروف من الربملان األورويب.

ثمن باهظ مقابل رسالة نصية
اعتُقل الصحفي الجزائري محمد مولودج ملجرد إرساله رسالة نصية قصرية إىل فرحات مهني، زعيم الحركة 

من أجل استقالل منطقة القبائل، طلب منه فيها إجراء مقابلة يف سياق إعداد مقال لجريدة ليبريتيه 

اليومية )التي مل يعد لها وجود اآلن(، لتُصبح تلك الرسالة “ُحجة” سخيفة عىل انتامئه ملنظمة إرهابية، إذ 

استُخدمت بعد ذلك لتربير مالحقته قضائياً وإبقائه قيد الحبس االحتياطي ملدة 13 شهراً.

175 سنة خلف القضبان؟
“إنها مدة طويلة... خاصة مع اقرتاب نهايتها!” هكذا علق أحد محامي جوليان أسانج السابقني، إريك 

دوبون موريتي )الذي أصبح الحقاً وزيراً للعدل يف حكومة فرنسا(، حيث يواجه مؤسس ويكيليكس 

عقوبة بالحبس تصل مدتها إىل 175 عاماً إذا سلمته السلطات القضائية الربيطانية إىل نظريتها يف الواليات 

املتحدة، التي توّجه إليه 18 تهمة لنرشه مئات اآلالف من الوثائق الرسية املرسبة عىل ويكيليكس عام 

2010، والتي أفصحت عن معلومات تدخل يف صميم اهتاممات الرأي العام. ويف انتظار قرار املحكمة 

م يف حكم تسليمه، يظل أسانج قابعاً يف سجن بيلامرش بلندن،  العليا يف اململكة املتحدة بشأن الطعن املقدَّ

حيث تتدهور صحته العقلية والجسدية بشكل خطري يوماً بعد يوم.

على أعتاب الموت
كاد عالء عبد الفتاح يفقد حياته يف السجن، حيث حاول بكل األشكال والسبل للتعريف بقضيته أمام 

العامل بينام كانت مرص تستضيف قمة املناخ يف دورتها السابعة والعرشين، وحيث كان يخوض إرضاباً 

جزئياً عن الطعام منذ أبريل/نيسان احتجاجاً عىل حبسه تعسفاً منذ عام 2019، قرر املدون املرصي – 

الحامل للجنسية الربيطانية – التوقف عن رشب املاء ملدة ستة أيام يف أوائل نوفمرب/ترشين الثاين، وهي 

فرتة طويلة للغاية وخطرية عىل صحته، بينام واصلت السلطات رفضها السامح ألفراد أرسة الصحفي 

بزيارته داخل السجن.

الصحفيون المحتجزون 

https://rsf.org/fr/apple-daily-un-apr%C3%A8s-la-fermeture-forc%C3%A9e-%C3%A0-hong-kong-sept-membres-de-l-%C3%A9quipe-toujours-d%C3%A9tenus
https://rsf.org/fr/freejimmylai-rsf-lance-une-p%C3%A9tition-en-soutien-au-fondateur-du-quotidien-de-hong-kong-apple-daily
https://rsf.org/fr/apple-daily-un-apr%C3%A8s-la-fermeture-forc%C3%A9e-%C3%A0-hong-kong-sept-membres-de-l-%C3%A9quipe-toujours-d%C3%A9tenus
https://rsf.org/fr/58-journalistes-ou%C3%AFghours-d%C3%A9tenus-en-chine
https://rsf.org/fr/chine-rsf-exige-la-lib%C3%A9ration-du-journaliste-citoyen-ilham-tohti-prix-v%C3%A1clav-havel-2019
https://rsf.org/fr/alg%C3%A9rie-mohamed-mouloudj-13-mois-en-prison-pour-un-sms
https://rsf.org/fr/%C3%A9gypte-%C3%A0-la-veille-de-la-cop27-rsf-appelle-%C3%A0-la-lib%C3%A9ration-d-alaa-abdel-fattah-dont-la-vie-est-en
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القتلى: حصيلة آخذة في االرتفاع من جديد

بعد عامني من الهدنة، حيث تراجعت الحصيلة إىل مستويات تاريخية، شهد عام 2022 ارتفاعاً يف عدد الصحفيني الذين لقوا حتفهم 

أثناء مامرسة نشاطهم املهني، حيث ُسجلت زيادة بنسبة 18.8 ٪. بعد مقتل 57 فاعالً إعالمياً خالل األشهر االثني عرش املاضية، 

مقارنة بـ 48 عام 2021، و50 يف حصيلة 2020.

وتُعد الحرب التي اندلعت يف أوكرانيا يوم 24 فرباير/شباط 2022 من األسباب التي أدت إىل هذا االرتفاع، حيث ُسجلت زيادة يف 

عدد الصحفيني القتىل مبناطق النزاع، والذين ميثلون نحو 35 ٪ من إجاميل قتىل 2022 )مقارنة بـ 32 ٪ العام املايض(، كام ساهم هذا 

الرصاع يف مضاعفة عدد الصحفيني الذين فقدوا حياتهم خارج بلدانهم، حيث كان خمسة أجانب من بني الفاعلني اإلعالميني الثامنية 

الذين لقوا مرصعهم منذ بداية هذا الرصاع الطاحن الذي حصد العديد من األرواح يف أوكرانيا. 

ويف املقابل، بلغ متوسط الصحفيني القتىل يف بعض البلدان التي تعيش حالة سلم أكرث من 6 من 10 خالل عام 2022، أي بنسبة 

64.9 ٪، وتُعزى هذه الزيادة جزئياً إىل انتهاء قيود السفر املرتبطة بجائحة كوفيد19- ونزول الصحفيني إىل امليدان بأعداد كبرية 

لتغطية األحداث الجارية،  كام ال تزال بعض البلدان - مثل املكسيك – عاجزة عن وقف دوامة العنف التي تعصف بها، مستهدفة 

الصحفيني بشكل مبارش يف الغالب. ذلك أن املكسيك وحدها شهدت مقتل 11 صحفياً، وهو ما ميثل نحو 20 ٪ من الحصيلة 

اإلجاملية للقتىل يف أوساط الفاعلني اإلعالميني عرب العامل.

ل زيادة ملحوظة يف مزاولة النساء ملهنة الصحافة، فإنهن لسن مبنأى عن دوامة العنف التي تفتك بحياة الفاعلني  وبينام تُسجَّ

اإلعالميني، حيث ارتفعت نسبة الصحفيات اللوايت ُقتلن أثناء مامرسة عملهن بثالثة أضعاف يف غضون عامني: 12 ٪ من قتىل عام 

2022، مقابل 4 ٪ يف حصيلة 2020.  

الصحفيون القتلى 

ً صحفياً محليا صحفياً أجنبياً مناطق النزاع مناطق السلم



حصيلة الصحفيني املحتجزين والرهائن واملفقودين خالل عام 2022 14 /

2

78,9 %

21,1 %

20

13

12

7

4

1

يف مناطق النزاع )تغطية األحداث يف مناطق الحرب، إلخ( 

الجرمية املنظمة )التحقيق الصحفي يف الجرمية املنظمة وجامعات املافيا واالتجار باملخدرات وعنف 
العصابات، إلخ( 

الفساد )التحقيق يف إساءة استخدام السلطة واستغالل النفوذ والرشوة ونقد السياسات العامة، إلخ( 

املظاهرات واألحداث الشعبية )تغطية الحركات االحتجاجية أو االضطرابات االجتامعية أو االنتخابات، إلخ(

القضايا البيئية )التحقيق يف االستيالء عىل األرايض بصورة غري قانونية، أو تغطية االحتجاجات املتعلقة 
بقضايا البيئة، إلخ(. 

مواضيع أخرى

تبنيَّ أن نحو ٪80 من الصحفيني القتىل خالل عام 2022 اسُتهِدفوا عمداً بسبب طبيعة عملهم واملواضيع التي كانوا يتطرقون إليها، 

حيث يُعترب التحقيق يف الجرمية املنظمة والفساد من أكرث املواضيع املحفوفة باملخاطر، إذ لقي 13 صحفياً مرصعهم خالل األشهر 

االثني عرش املاضية يف سياق تغطية القضايا املتعلقة باملافيا واالتجار يف املخدرات وعنف العصابات، بينام سقط 12 من زمالئهم 

الذين كانوا يحققون يف إساءة استخدام السلطة واستغالل النفوذ والرشوة وانتقاد السياسات العامة وقضايا من هذا القبيل، يف حني 

قُتل 4 صحفيني كانوا يسلطون الضوء عىل إزالة الغابات وحاالت االستيالء عىل األرايض من قبل رشكات صناعية كبرية.

المواضيع المحفوفة بالمخاطر

الصحفيون القتلى 

 * تم اغتيالهم أو استهدافهم عمداً

استُهِدفوا عمداً بسبب طبيعة عملهم

* ُقتل أثناء أداء واجبه:

قُتل صحفيون يف امليدان دون استهدافهم
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تستأثر قارة واحدة بما يقرب من نصف الصحفيين القتلى

أخطر البلدان على حياة الصحفيين

أمريكا

املغرب العريب والرشق األوسط

أوروبا

أسيا الوسطى
أسيا

افريقيا

الصحفيون القتلى 
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سنة دموية ورقم قياسي في القارة األمريكية
كانت أمريكا الجنوبية أخطر منطقة يف العامل عىل حياة الصحفيني خالل عام 2022، حيث شهدت مقتل ما يقرب من نصف إجاميل 

الصحفيني الذين لقوا حتفهم يف السنة املرشفة عىل االنقضاء )٪47.4(. فوفقاً للبيانات التي استقتها مراسلون بال حدود، فقد 27 فاعالً 

إعالمياً حياتهم يف هذه املنطقة عىل مدى األشهر االثني عرش شهرا املاضية، وهي أكرب حصيلة قتىل تشهدها القارة منذ 20 عاماً.   

هايتي

أصبحت هايتي ثالث أخطر بلدان املنطقة عىل أهل املهنة بعدما شهدت عدداً قياسياً من الصحفيني القتىل خالل عام 2022، حيث 

لقي 6 مرصعهم مل يُقتَل أي فاعل إعالمي العام املايض، إذ بات الصحفيون يف هذا البلد مستهَدفني باألساس من الجامعات املسلحة 

تارة بينام يسقطون ضحايا للعنف الناتج عن األزمة التي تعصف باملجتمع تارة أخرى.

فقد كان روملسون فيلسني آخر امللتحقني بقامئة القتىل عندما تويف متأثراً بجراح أصيب بها أثناء تظاهره 

خارج مركز للرشطة للمطالبة باإلفراج عن أحد زمالئه.

البرازيل وأمريكا االتينية
ويف جنوب القارة، شهدت الربازيل مقتل 3 صحفيني، من بينهم الربيطاين دوم فيليبس الذي ُعرث عىل جثته 

مقطَّعة األوصال يف منطقة األمازون، حيث كان يرافق أحد أشهر املدافعني عن حقوق الشعوب األصلية، 

موثِّقاً نضال القبائل املحلية ضد الصيد غري املرشوع والتعدين وقطع األشجار. 

ُسجلت عىل األقل حالة قتل واحدة عام 2022 يف بلدان أمريكا الالتينية األخرى )كولومبيا وغواتيامال 

وهندوراس واإلكوادور وتشييل وباراغواي(، حيث استُخدمت نفس األساليب يف معظم حاالت االغتيال 

التي طالت الصحفيني، وذلك بالتخطيط لها مع سبق اإلرصار والرتصد من خالل استئجار قتلة محرتفني 

تُناط بهم مهمة تصفية الصحفيني بالقرب من منازلهم أو أماكن عملهم، وهي عمليات تستهدف باألساس 

أولئك الذين يحققون يف شؤون السياسة املحلية أو قضايا تتعلق بالجرمية املنظمة أو حقوق اإلنسان.

المكسيك
 بواقع 11 قتيالً خالل عام 2022 )مقارنة بـ 7 عام 2021(، أكدت املكسيك مكانتها املُخزية يف صدارة بلدان 

لم األكرث خطورة عىل حياة الصحفيني، حيث ارتفعت الحصيلة اإلجاملية للفاعلني الذين لقوا مرصعهم  السِّ

بسبب طبيعة عملهم يف هذا البلد إىل ما ال يقل عن 80 قتيالً يف غضون عرش سنوات )46 منهم يف 

السنوات الخمس املاضية(، وذلك رغم الضغط الذي ميارسه املجتمع املدين واملنظامت الدولية، ومن بينها 

مراسلون بال حدود، ليك تتخذ الحكومة خطوات أكرث فعالية من أجل وضع حد لهذا العنف، ال سيام وأن 

آلية الحامية املحلية التي تم إنشاؤها أظهرت محدوديتها بشكل ال غبار عليه، وخاصة بعد الهجوم املسلح 

الذي طال الصحفية لورديس مالدونادو لوبيز مطلع العام عندما تعرضت إلطالق نار أمام منزلها يف والية 

باخا كاليفورنيا، وهي التي كانت مبدئياً تتمتع بالحامية.  

الصحفيون القتلى 

https://rsf.org/fr/rsf-d%C3%A9nonce-les-meurtres-%C3%A0-r%C3%A9p%C3%A9tition-de-journalistes-%C3%A0-ha%C3%AFti
https://rsf.org/fr/disparition-de-dom-phillips-et-bruno-pereira-rsf-d%C3%A9nonce-la-gestion-calamiteuse-des-autorit%C3%A9s
https://rsf.org/fr/disparition-de-dom-phillips-et-bruno-pereira-rsf-d%C3%A9nonce-la-gestion-calamiteuse-des-autorit%C3%A9s
https://rsf.org/fr/un-mois-de-janvier-dramatique-pour-la-presse-au-mexique
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أمريكا

بيد أن أعامل العنف ال تقترص عىل الفاعلني اإلعالميني يف جنوب القارة، بل تطال نظرائهم يف شاملها أيضاً، 

ولو بحدة أقل فألول مرة منذ 2018، شهدت الواليات املتحدة مقتل صحفي بسبب طبيعة عمله، ويتعلق 

األمر بخبري الصحافة االستقصائية املخرضم جيف جريمان، الذي كان يعمل بجريدة الس فيغاس ريفيو 

جورنال املتخصصة يف الجرمية املنظمة والفساد والسياسة املحلية، حيث اغتيل طعناً يف منزله شهر 

سبتمرب/أيلول بينام كان يحقق يف فضيحة فساد تورَّط فيها املدير العام للمقاطعة، روبرت تيليس.

أوروبا تجر ويالت الحرب في أوكرانيا

منذ أن بدأ الجيش الرويس غزوه ألوكرانيا يف 24 فرباير/شباط 2022، أصبحت هذه 

األخرية ثاين أخطر بلد عىل حياة الفاعلني اإلعالميني، حيث قُتل ما ال يقل عن 8 يف 

األشهر الستة األوىل من الحرب، ومن بينهم الصحفي املصور األوكراين ماكس ليفني، 

الذي أعدمه جنود روس بدم بارد يف 13 مارس/آذار، وفقاً ملا خلصت إليه تحقيقات 

بعثة تقيص الحقائق التي أوفدتها مراسلون بال حدود. كام سقط فريدريك ليكلريك-

إميهوف ضحية يف سياق هذا النزاع، حيث كان املراسل العامل لقناة يب إف إم 

الفرنسية يصور عملية إجالء مدنيني يف قافلة إنسانية، عندما أصيب بشظية اخرتقت 

الزجاج األمامي للسيارة. 

الصراعات تواصل حصد األرواح في الشرق األوسط 

ال يزال اليمن بلداً محفوفاً باملخاطر لكل من ميارس مهنة الصحافة، وهو الذي متزقه الحرب منذ عام 

2014، حيث يواجه الفاعلون اإلعالميون خطر املوت أثناء تغطيتهم االشتباكات الدائرة بني قوات التحالف 

العريب واملتمردين الحوثيني، بينام يصل األمر يف بعض األحيان إىل استهدافهم عمداً عرب سيارات مفخخة، 

كام كان حال صابر الحيدري. فقد لقي 3 صحفيني مرصعهم يف ظل مناخ الخوف الذي بات مسترشياً يف 

البالد، مام يشكل أرضاً خصبة للرقابة الذاتية يف أوساط أهل املهنة.

صحيح أن حدة الرصاع خفَّت بعض اليشء يف سوريا، إال أن املخاطر ال تزال تهدد الفاعلني يف الحقل 

اإلعالمي، حيث لقي صحفيان مرصعهام أثناء تغطيتهام الشتباكات بني ميليشيات وتنظيم الدولة اإلسالمية، 

بينام كان عصام عبد الله، مراسل وكالة هاوار لألنباء يف كردستان السورية، آخر ضحايا الحرب املستعرة يف 

املنطقة، حيث سقط يف إحدى الغارات الجوية التي شنتها تركيا عىل مناطق مختلفة يف شاميل سوريا 

لها أنقرة مسؤولية التفجري الذي هزَّ وسط إسطنبول يف 13  والعراق، مستهدفة الجامعات الكردية التي تُحمِّ

نوفمرب/ترشين الثاين.

الصحفيون القتلى 

https://rsf.org/fr/usa-rsf-condamne-le-meurtre-du-journaliste-jeff-german-du-las-vegas-review-journal
https://rsf.org/fr/6-mois-de-guerre-en-ukraine-8-journalistes-tu%C3%A9s
https://rsf.org/fr/6-mois-de-guerre-en-ukraine-8-journalistes-tu%C3%A9s
https://rsf.org/fr/enquete-exclusive-de-rsf-sur-la-mort-de-maks-levin-les-informations-et-preuves-collectees
https://rsf.org/fr/guerre-en-ukraine-le-journaliste-fr%C3%A9d%C3%A9ric-leclerc-imhoff-pay%C3%A9-de-sa-vie-sa-qu%C3%AAte-d-une-information
https://rsf.org/fr/guerre-en-ukraine-le-journaliste-fr%C3%A9d%C3%A9ric-leclerc-imhoff-pay%C3%A9-de-sa-vie-sa-qu%C3%AAte-d-une-information
https://rsf.org/fr/frappes-a%C3%A9riennes-turques-un-troisi%C3%A8me-journaliste-tu%C3%A9-en-syrie-en-2022-et-un-bless%C3%A9
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آسيا تكمِّم األصوات الجريئة

صحيح أن قامئة الدول األكرث فتكاً بحياة الصحفيني ال تضم أي بلد آسيوي هذا العام، بيد أن هذه املنطقة تأيت يف املرتبة الرابعة من 

حيث الخطورة عىل سالمة الفاعلني اإلعالميني، إذ تُظهر مالبسات وفاة 3 من الصحفيني الستة الذين لقوا حتفهم يف املنطقة حيث 

تحاول الدول التسرت عىل جرامئها بأي مثن.  

ذلك أن الصحفي الباكستاين أرشد رشيف، املعروف بانتقاده للجيش يف بالده، اضطر إىل الفرار إىل الخارج 

هرباً من االعتقال الذي كان يبدو وشيكاً والتهديدات بالقتل التي كانت تطاله بانتظام، لكنه قُتل يف ظروف 

مريبة للغاية يف كينيا عندما أطلق مجهول النار عليه والذ بالفرار. وبينام حاولت الرشطة الكينية اعتبار 

وفاته حادثاً، فإن األدلة التي استقتها مراسلون بال حدود تُظهر أن الصحفي قُتل من مسافة قريبة مام 

يستدعي إجراء تحقيق دويل لتحديد هوية الجهة التي دبرت هذه الجرمية.

يف بورما، حاول املسؤولون عن مقتل املصور آي كياو بكل وقاحة التسرت عن أسباب وفاته، وهو الذي عرث 

30 يوليو/متوز يف أعقاب تغطيته  عليه جثة هامدة بعد ساعات قليلة من اعتقاله عىل يد جنود يف 

ملظاهرات مناهضة للمجلس العسكري، حيث ظهرت آثار جرح كبري عىل صدره، يف إشارة إىل أن الجنود 

حاولوا إخفاء آثار االستجواب الذي أودى بحياته جرَّاء العنف الشديد الذي تعرض له.

ويف فيتنام، مل تكشف السلطات أبداً عن السبب الحقيقي لوفاة دو كونغ دونغ )58 عاماً( داخل السجن 

يف 2 أغسطس/آب، لكن صحة الصحفي تدهورت خالل فرتة احتجازه، وهو الذي كان يعاين من التهاب 

رئوي ومشاكل يف القلب. ورغم أن أقاربه استنكروا الوضع الذي آل إليه، فإن إدارة السجن مل تُرِّك ساكناً ومل 

مُتكنه من الحصول عىل الرعاية الالزمة، إذ انتظرت حتى يقف عىل مشارف املوت لتقرر نقله إىل مستشفى 

السجن، لكن بعد فوات األوان.

كام واصل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني حصد األرواح يف أوساط الصحفيني خالل عام 2022، حيث أودى 

بحياة فلسطينيَني اثنني، أحدهام مراسلة الجزيرة شريين أبو عاقلة،  التي مل يُحاَسب أي مسؤول عىل اغتيالها 

حتى اآلن، رغم أن عدداً من التحقيقات املستقلة خلصت إىل أن الجيش اإلرسائييل استهدفها عمداً، وإن كان 

من املمكن التعرف عليها بكل وضوح. 

وبعيداً عن التغطية امليدانية، ُسجلت أيضاً وفاة الصحفي والكاتب بکتاش آبتین يف أحد سجون إيران مطلع 

العام لعدم حصوله عىل الرعاية الطبية الالزمة، وهو أسلوب شائع تلجأ إليه السلطات اإليرانية إلسكات 

األصوات املعارضة. 

الصحفيون القتلى 

https://rsf.org/fr/rsf-exige-une-enqu%C3%AAte-ind%C3%A9pendante-de-l-onu-sur-l-assassinat-du-journaliste-pakistanais-arshad
https://rsf.org/fr/rsf-demande-une-enqu%C3%AAte-internationale-sur-la-mort-du-photographe-birman-aye-kyaw-tu%C3%A9-en-d%C3%A9tention
https://rsf.org/fr/le-blogueur-vietnamien-do-cong-duong-est-mort-en-prison
https://rsf.org/fr/rsf-soutient-lappel-de-la-famille-de-shireen-abu-akleh-%C3%A0-une-enqu%C3%AAte-internationale
https://rsf.org/fr/rsf-saisit-l-onu-apr%C3%A8s-la-mort-de-l-%C3%A9crivain-et-journaliste-iranien-baktash-abtin
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يوجد يف العامل حالياً 65 صحفياً ومعاوناً إعالمياً يف عداد الرهائن عىل األقل، حيث مل يطرأ أي تغيري عىل الحصيلة املسجلة يف نفس 

التاريخ العام املايض، إذ تزامن اإلفراج عن بعض األرسى يف اليمن مع إعادة تصنيف بعض الحاالت يف فئة الرهائن بناًء عىل 

املعلومات التي تم جمعها. 

ومازالت كل الحاالت محصورة بني ثالث دول مبنطقة الرشق األوسط )سوريا واليمن والعراق(، باستثناء حالة أوليفييه دوبوا 

املختطَف مبنطقة الساحل، والذي يُعد من الصحفيني األجانب األربعة الذين مازالوا يف عداد الرهائن حتى يومنا هذا. 

الصحفي الرهينة: تعترب مراسلون بال حدود أن صحفياً يف عداد الرهائن منذ اللحظة التي يقع فيها بني أيدي جهة غري حكومية تهدد بقتله 

أو إصابته أو مواصلة احتجازه من أجل الضغط عىل طرف ثالث )دولة أو منظمة أو مجموعة من األشخاص( بهدف إجباره عىل القيام 

بعمل معني، علامً أن احتجاز الرهائن ميكن أن يكون له دوافع سياسية و/أو اقتصادية )أي عندما ينطوي عىل مطالبة بدفع فدية(.

تنظيم الدولة اإلسالمية 

القاعدة، جامعات  واملسلمني،  اإلسالم  نرصة  )جامعة  أخرى  جهات 
مدعومة من تركيا، سلطات كردية ملناطق تتمتع بالحكم الذايت، إلخ(

الحوثيون 

هيئة تحرير الشام 

جامعات مسلحة غري محددة 

أبرز محتجزي الرهائن

البلدان المحفوفة بالمخاطر

الصحفيون الرهائن
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ال دليل على حياة الرهائن المحتجزين في سوريا
مازال يُجهل مصري العديد من الصحفيني الرهائن املحتجزين يف سوريا والعراق، بعد خمس سنوات من سقوط تنظيم الدولة 

اإلسالمية، علامً أن ثالثة منهم أجانب.

مرت عرش سنوات منذ اختطاف الصحفي األمرييك أوسنت تايس يف نقطة تفتيش بالقرب من دمشق، ورغم 

غياب أخبار رسمية عن مصريه، يعتقد البيت األبيض أنه ال يزال عىل قيد الحياة، حيث أصدر الرئيس جو بايدن 

تعليامته إىل جهاز األمن القومي التابع إلدارته بالتواصل مع الحكومة السورية واتخاذ كل الخطوات الالزمة 

إلعادة أوسنت إىل ذويه، علامً أن األعامل جارية عىل قدم وساق إلطالق رساحه بالتعاون مع أجهزة املخابرات 

اإلرسائيلية وضابط لبناين كبري. 

انقطعت أخبار الصحفي املوريتاين إسحاق مختار واملصور اللبناين سمري كساب اللذين 

كانا يعمالن يف قناة سكاي نيوز عربية، إذ تعود آخر مرة شوهدوا فيها عىل قيد الحياة 

إىل عام 2016 يف محافظة الرقة، بعد ثالث سنوات من اختطافهام عىل أيدي عنارص من 

تنظيم الدولة اإلسالمية. ورغم عدم وجود أي دليل عىل حياتهام، فإن عائلة سمري كساب 

مل تفقد األمل، حيث نظم والداه مظاهرة يف بريوت يوم 14 أكتوبر/ترشين األول ملطالبة 

الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات جديدة للعثور عىل ابنه املصور املختفي يف سوريا.  

                         

أما املصور الصحفي الربيطاين جون كانتيل، الذي اختطفه تنظيم الدولة اإلسالمية قبل عرش سنوات، فقد بات 

يُعترب يف عداد األموات  بعدما توصل تحقيق صحفي أُجري عام 2022 إىل عدم وجود دليل موثوق به يؤكد 

بقاءه عىل قيد الحياة منذ أن شوهد آخر مرة يف مدينة املوصل العراقية شهر ديسمرب/كانون األول 2016، كام 

أقامت أرسته حفل تأبني هذا العام، بينام أُغلقت الصفحات والحسابات التي كانت تدعم حملة إطالق رساحه 

عىل منصات التواصل االجتامعي. ويف ظل عدم العثور عىل جثة جون كانتيل وعدم التأكد من وفاته عىل وجه 

اليقني، فإن مراسلون بال حدود ال تزال تُدرج هذه الحالة يف فئة الصحفيني املفقودين. 

قائمة الرهائن في تزايد باليمن
يظل اليمن بلداً محفوفاً باملخاطر عىل الصحفيني، حيث يشهد احتجاز ما ال يقل عن 11 رهينة من أهل املهنة، فبينام شهد عام 

2022 إطالق رساح اثنني، كان أحدهام الصحفي كامل املعمري الذي استعاد حريته بعد 292 يوماً من األرس، أقرَّ الحوثيون أيضاً 

باحتجاز الصحفي يونس عبد السالم الذي كان قد اختفى يف صنعاء شهر أغسطس/آب 2021، إذ تحتجز هذه امليليشيا حالياً 10 من 

اليمنيني الـ 11 الذي يوجدون يف عداد الرهائن بالبالد، علامً أن سبعة منهم يقبعون يف األرس ملا يقرب من مثاين سنوات يف ظروف 

شديدة القسوة، كام هو حال عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد، وتوفيق املنصوري الذين ُحكم عليهم باإلعدام يف 

أبريل/نيسان 2020 بتهمة “التجسس”، بينام اختُطف الصحفي محمد املقري عىل يد جامعة مقربة من القاعدة يف محافظة 

حرضموت عام 2015. 

الصحفيون الرهائن

https://rsf.org/fr/syrie-les-efforts-pour-obtenir-la-lib%C3%A9ration-d-austin-tice-doivent-imp%C3%A9rativement-se-poursuivre
https://rsf.org/fr/rsf-d%C3%A9nonce-l-instrumentalisation-du-journaliste-britannique-john-cantlie
https://www.thetimes.co.uk/article/what-happened-to-john-cantlie-my-hunt-for-the-forgotten-isis-hostage-v8wt08sfg
https://rsf.org/fr/rsf-exige-la-lib%C3%A9ration-de-younis-abdel-salam-journaliste-y%C3%A9menite-d%C3%A9tenu-par-les-houthis
https://rsf.org/fr/y%C3%A9men-qui-sont-les-quatre-journalistes-condamn%C3%A9s-%C3%A0-mort-par-les-houthis
https://rsf.org/fr/y%C3%A9men-qui-sont-les-quatre-journalistes-condamn%C3%A9s-%C3%A0-mort-par-les-houthis
https://rsf.org/fr/quatorze-journalistes-d%C3%A9tenus-au-y%C3%A9men-dont-13-otages
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رهينة في الساحل 

اختفى أوليفييه دوبوا يوم 8 أبريل/نيسان 2021 يف غاو شامل رشق مايل بينام كان بصدد التحضري إلجراء 

مقابلة مع أحد املسؤولني يف حركة مسلحة محلية، ليجد مراسل ليرباسيون ولوبوان وجون أفريك نفسه أسرياً 

ألكرث من 20 شهراً لدى جامعة نرصة اإلسالم واملسلمني التابعة لتنظيم القاعدة يف مايل، إذ مل يسبق أن عاش 

صحفي فرنيس وضعاً مامثالً منذ مثانينيات القرن املايض عندما اختُطف عدد من املراسلني يف لبنان. 

وإذا كانت فرنسا قد كرَّرت مراراً التزامها بضامن اإلفراج عنه، فإن هذه التأكيدات تبدو جوفاء مع مرور الوقت وتزايد القلق، ال 

سيام يف ظل تدهور الوضع بني باريس وباماكو بشكل كبري منذ اختطاف أوليفييه دوبوا، حيث أنهت فرنسا رسمياً يف 8 نوفمرب/

ترشين الثاين عملية برخان ملحاربة اإلرهاب التي بدأتها عام 2013 يف مايل – حيث كانت قد نرشت أكرث من 5000 جندي فرنيس 

يف منطقة الساحل، وذلك جرَّاء االنقالبني املتتاليني اللذين شهدتهام البالد واللهجة العدائية الشديدة التي بات يخاطب بها املجلس 

العسكري الحاكم يف مايل السلطات الفرنسية. ويف هذا السياق الجديد استُبدل الجنود الفرنسيون بعنارص من ميليشيات روسية 

تابعة ملجموعة فاغرن، التي ال تضع إطالق رساح أوليفييه دوبوا ضمن أولوياتها بالتأكيد. 

الصحفيون الرهائن
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تم تسجيل حالتي اختفاء في أوساط الصحفيين خالل عام 2022

كانت أوروبا مرسحاً إلحدى حالتي االختفاء املبلَّغ عنهام هذا العام، حيث فُقد الصحفي دميرتو خليوك 

يوم 4 مارس/آذار شامل كييف يف بلدة دمير األوكرانية التي وقعت تحت احتالل القوات الروسية.   وتُفيد 

املعلومات التي استقتها مراسلون بال حدود بأنه نُقل إىل روسيا، حيث تم تقديم طلب إىل لجنة التحقيق 

الروسية للحصول عىل معلومات بشأن اختفاء الصحفي الذي كان يعمل بوكالة األنباء األوكرانية، لكن 

دون تلقي أي رد حتى اآلن، لتُضاف هذه الحالة إىل حاالت االختفاء القرسي العرش األخرى التي وثقتها 

مراسلون بال حدود، علامً أن االختفاء يوصف بأنه “قرسي” عندما تكون دولة أو أكرث معنية به مبارشة.

مبؤسس موقع “تشياباس  2022، ويتعلق األمر  شهدت املكسيك حالة االختفاء األخرى املسجلة يف 

دينونسيا يا”، روبرتو كارلوس فلوريس ميندوزا )41 عاماً(، الذي توارى عن األنظار يف 20 سبتمرب/أيلول  

ومل يعد هناك أي أثر للسيارة التي كان يستقلها، علامً أن املوقع ظل يف االنتهاكات التي ترتكبها السلطات 

املحلية ونرش الشكاوى التي يتقدم بها املواطنون منذ إطالقه قبل أربع سنوات وحتى اليوم الذي سبق 

اختفاء مؤسسه، الذي ارتفع معه عدد الصحفيني املختفني يف املكسيك إىل 27، حيث أحالت مراسلون بال 

حدود ومنظمة بروبويستا سيفيكا هذه القضايا إىل األمم املتحدة مؤخراً كام قدمت شكاوى بشأنها لدى 

السلطات املختصة.  

تَعترب منظمة مراسلون بال حدود صحفياً ما يف عداد املفقودين حني ال توجد أدلة كافية لتحديد ما إذا كان قد قُتل أو وقع 
ضحية لعملية اختطاف، بينام مل تُعلن أية جهة مسؤوليتها عن اختفائه عىل نحو موثوق به.

اختفاء نحو 50 صحفيًا في غضون 20 عامًا 

ارتفع العدد اإلجاميل لحاالت االختفاء التي سجلتها مراسلون بال حدود منذ عام 2003 إىل 49 حالة، وهي حصيلة تشمل 3 

ر مبا يزيد عن واحد من مثانية.  صحفيات )اثنتان من املكسيك وأخرى من بريو(، علامً أن معدل املفقودين يف بلدان غري بلدانهم يُقدَّ

فباإلضافة إىل الربيطاين جون كانتيل، يُعترب الفلسطيني مهيب نوايت واألردين بشار القدومي يف عداد الصحفيني املفقودين يف سوريا 

حيث انقطعت أخبارهام قبل عرش سنوات،  بينام اختُطف التونسيان، سفيان الشورايب )مراسل( ونذير القطاري )مصور( عىل يد 

جامعة مسلحة مجهولة الهوية يف ليبيا عام 2014، وهو العام نفسه الذي شهد اختفاء الصحفي األمرييك بول أوفريب بينام كان 

متوجهاً من بلدة خوست األفغانية إىل وزيرستان الشاملية يف باكستان، إلجراء مقابلة مع زعيم شبكة حقاين. 

الصحفيون المفقودون

https://rsf.org/fr/rsf-et-propuesta-c%C3%ADvica-d%C3%A9posent-plainte-%C3%A0-l-onu-pour-la-disparition-de-journalistes-au-mexique
https://rsf.org/fr/rsf-et-propuesta-c%C3%ADvica-d%C3%A9posent-plainte-%C3%A0-l-onu-pour-la-disparition-de-journalistes-au-mexique
https://rsf.org/fr/rsf-et-propuesta-c%C3%ADvica-d%C3%A9posent-plainte-%C3%A0-l-onu-pour-la-disparition-de-journalistes-au-mexique
https://rsf.org/fr/rsf-et-propuesta-c%C3%ADvica-d%C3%A9posent-plainte-%C3%A0-l-onu-pour-la-disparition-de-journalistes-au-mexique
https://rsf.org/fr/rsf-et-propuesta-c%C3%ADvica-d%C3%A9posent-plainte-%C3%A0-l-onu-pour-la-disparition-de-journalistes-au-mexique
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ُمنذ أن تأسست مراسلون بال حدود عام 1995، يقوم التقرير املتعلق باالنتهاكات املرتكبة ضد الصحفيني عىل 

بيانات دقيقة يتم جمعها عىل مدار السنة، حيث تستقي املنظمة بعناية فائقة املعلومات التي من شأنها أن 

تؤكد بشكل مطلق، أو عىل األقل من خالل قرينة قوية جداً، أن احتجاز الصحفيني املعنيني أو اختطافهم أو 

اختفاءهم نتيجٌة مبارشة ملامرسة نشاطهم اإلعالمي. 

وال توثِّق املنظمة إال الحاالت املتعلقة بالصحفيني الذين يقعون ضمن نطاق مهمتها، أي الفاعلني اإلعالميني 

الذين يتمثل دورهم يف جمع املعلومات واألفكار ومعالجتها ونرشها أو بثها بانتظام أو يف إطار مهني من خالل 

أي وسيلة من وسائل االتصال، خدمة للمصلحة العامة والتزاماً بالحقوق األساسية للعامة، مع احرتام مبادئ 

حرية التعبري واملبادئ األخالقية للمهنة.

تشمل حصيلة 2022 الصحفيني املحرتفني وكذلك غري املحرتفني، فضالً عن املعاونني اإلعالميني.

 ومع ذلك، مييز تقرير 2020 يف تفاصيله بني مختلف فئات الفاعلني يف الحقل اإلعالمي، وذلك بهدف إتاحة 

الفرصة ملقارنة الوضع مع السنوات السابقة.

األرقام الواردة يف هذه الحصيلة تشمل فقط الحاالت املسجلة بحلول 1 ديسمرب/كانون األول 2022 وال تأخذ يف 

االعتبار حاالت اإلفراج أو االعتقاالت التي حدثت بعد هذا التاريخ.  وميكن االطالع عىل البيانات الجديدة من 

خالل مقياس مراسلون بال حدود، الذي يتم تحديثه بانتظام.

الفريق املرشف عىل إعداد الحصيلة السنوية 
رئيسة التحرير: كاترين مونيه 

الصحفية املعنية بتحليل البيانات: بالنش ماريس 
سكرترية التحرير: آن-لور شانتلو

املساهمون: مكاتب منظمة مراسلون بال حدود املعنية بشؤون أفريقيا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشاملية ورشق آسيا واملحيط الهادئ وأوروبا الرشقية وآسيا الوسطى وشامل أفريقيا والرشق األوسط.
مة الرسومات: ساندرا هينو مصمِّ
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تعمل منظمة مراسلون بال حدود من أجل تعزيز والدفاع عن الحرية 
واالستقالل والتعددية يف الصحافة. تحظى مراسلون بال حدود بوضع 
استشاري لدى األمم املتحدة واليونسكو، وتتخذ من العاصمة باريس 
املراسلني  بشبكة من  تزخر  13 مكتباً وفرعاً كام  ولديها  لها،  مقراً 

املوزعني عىل 130 بلداً.
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