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 حرية الصحافةل اعتباراالترتيب الثاني لدول العالم 

 
 آوبا قبل األخيرة وآوريا الشمالية األخيرة

 
 .التنديد بأمريكا وبإسرائيل بسبب معاملتهما خارج حدودهما

 
ي فيما يتعلق بحرية الصحافة                    بها الثاني الدول نظمة مراسلون بال حدود ترتي . تنشر م

ان الشأن في          ا آ ن أن الوضع في آسيا هو األسوأ، إذ لد           2002وآم  من بين   8يها   يتبي
ة              ل القائم دول العشرة التي تأتي في ذي نا ، الوس ، الصين ، إيران ،          : وهي . ال برمي

ان تان و بوت نام ، ترآمانس ا . فيت ه ال توجد صحافة حرة أو أنه ا إن دول إم ذه ال ففي ه
يا من قبل السلطات        صحافيون هناك من الحرية واألمان فيمارسوا     ويحرم ال . تقمع يوم

ى ا  ي أقس غلهم ف روفش بع . لظ د ويق ران،  العدي نا والصين وإي ي برمي نهم ، ف ي م  ف
 . نوالسج

ا    بة  في آوب م  األخيرة   المرت يف      165  رق م توق  في  مستقل  ال اإلعالم  صحفيا من      26ت
وهكذا .  سنة 27 و   14وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين         2003ربيع  

الم                بر سجنا للصحفيين في الع بلد أآ ذا ال تهمة الم  . يصبح ه يهم     وال ة إل هي إرسال   جه
ة        االت للخارج وخدم ية المصالح   "مق بة       . "اإلمبريال ريا المرت ا إرت  فهي تمثل   162أم

ة في الق        من الصدور و   منذ سنتين   حافة الخاصة   منعت الص إذ  . األفريقيةرة  اأسوأ حال
 . صحفيا14تم اعتقال سري ل

نظمة مراسلون بال حدود من باحثين                      و ذا الترتيب طلبت م ورجال من أجل إعداد ه
انون   وق  طينوناشق ة  في اإلنسان  في مجال حق ى استجواب يسمح   آل دول رد عل ال
يم    ائم بها        بتقي  139لقائمة على   السنة ماضية اقتصرت ا   في  . وضع حرية الصحافة الق
ة    ابت بسبب عدم قد غل،  لم تذآر  دولهناك   . دولة 166أما هذه السنة فقد شملت      ،  دول

 .عنها بهاتوفر معلومات موثوق
 



 الدول الغنية ليست بالضرورة متحررة إعالميا
ي   أن ف ان الش ا آ ب أن ،  2002آم ن الترتي د بي بط  لق رية الصحافة ال يرت ترام ح  اح

تطور االق     ة تصادي ل  بالضرورة بال يل على ذلك أن      . لدول  من الخمسين األوائل    3والدل
46رقم (مدغشقر  و)30رقم  ( ، تيمور ليشتي)29رقم (بنن : هم من أفقر دول العالم 

.( 
144رقم  (سنغافورةأو  ) 117رقم  (دول غنية مثل البحرين     أن  والعكس صحيح ، إذ       

 .هي من التي ال تحترم آثيرا حرية الصحافة) 
 

 اصة ألمريكا وإسرائيلالحالة الخ
 على  31فنجد أمريكا برقم     . حدودهما  خارج يميز الترتيب بين الوضع داخل البلدين و      

رقم    اأرضها و إسر     م ت         45ئيل ب ريكا إلى   نزل في الداخل ، ث في العراق   135 رقم    أم
 . خارج حدودها146وتصبح إسرائيل تحت رقم 

 
رائيلي  يش اإلس بل الج ن ق تكررة م تهاآات الم ي األراضي  إن االن  ضد الصحفيين ف

ناء حرب العراق غير مقبولة                    ية للمراسلين أث وات األمريك ة الق ك معامل تلة وآذل المح
 .يرنا بأنهما تحترمان حرية التعبيرمن طرف دولتين حرصتا دوما على تذآ

 
 تدهور عام في العالم العربي

ية للصحافة    ة العرب ع األنظم باب قم م أس ن أه راق م وب حرب الع ذه  ت.إن نش ود ه
رض ايعيا عاما لكنها في نفس الوقت آانت تواجه رأاألنظمة المحافظة على سمعتها و  

به   ي أغل راق  ف د الع رب ض م الص    . الح ى لج أت إل ك ، لج ى  لذل غط عل حافة والض
 .مدوا الرقابة الذاتيةالصحفيين حتى يعت

 
ي   الم العرب ي الع رية الصحافة ف ال ح ي مج يادي ف زها الق نان مرآ ذا خسرت لب وهك

م   ب رق بة   106لترت ا برت ت مكانه أخذ الكوي رقابة   102 وت االت ال بب ح ك بس ، وذل
اتوال رطة  مالحق ية المف تقبل    القانون ناة المس د ق وم ض ية   . والهج ة العرب ا المملك أم

م   (السعودية    م   (وسوريا   ) 156رق يا    ) 155رق م   (و ليب ) 152رقم  ( وعمان  ) 153رق
 .ظهور أي صحافة حرة ومستقلةمنع ل لديهافهي تستخدم آل الوسائل المتاحة 

 
م        ى الملك محمد       131وفي المغرب المصنفة تحت رق ال التي علقت عل  خابت اآلم

يو              ند اعتالئه العرش في يول إذ بقيت الصحف المستقلة تعاني من    . 1999السادس ع
ر جر          . ضغوط السلطة    رابط مدي ي لم ان مصير عل ن       يوآ ن أسبوعيتين هزليتي في دتي

يو  تهمة 3دة السجن لم 2003يون نوات ب ك" س االت "المساس بشخص المل بر مق  ع
 .وصور تتعلق بمواضيع تعتبر ممنوعة

 
 إيطاليا وإسبانياا ، ماعد يتصدر القائمة  األوروبياالتحاد



ية    رة الثان يا      للم م   ( ترتب إيطال اد األوروبي  في مؤخرة دول اال     ) 53رق إذ لم تحل   . تح
د أ   ة   بع هو  و ةالتنفيذيالسلطة  رئيس  منصب  يلفيو برلسكوني الذي يشغل      س مصالح   زم

ك    في نفس الوقت      براطورية يمل  وقد أعد برلسكوني لصالحه     . في هذا البلد   اإلعالم إم
رار إلصالح الصحافة السمعية البصرية من شأنه أن يعمق األزمة ويهدد                 مشروع ق

 .اإلعالمية في إيطالياالتعددية 
 

ا الترتيب السيئ        يا ،     أم بانيا ، أوروب م   ( إلس يرجع للصعوبات التي يواجهها       )43رق  ف
 العديد من التهديدات   ETAإذ وجهت المنظمة اإلرهابية. باسكالصحافيون في قطاع  

ائل  ى وس ة إل ا لوجه ية قضيتها وفق دم تغط ة ع ي حال ة الصحافيين ف اإلعالم بمهاجم
ة . نظرها ان لمقاوم د آ ابوق ى اإلره ر عل رية الصحافة أث ريدة . ح تم إغالق ج  ف

Egunkaria  تعامل مع هذه         ,  الباسك يها بال ائمون عل م الق د أن أته آإجراء وقائي ، بع
 .المنظمة اإلرهابية

 
حول التشهير وآذلك    ، وليس قبل ، بسبب قوانينها البالية         26وتأتي فرنسا في المرتبة     

تكر  تراجع الم ة المصادر ال بدأ حماي ية ر عن م يه الدعوة بصفة متتال ى جانب توج إل
فية للصحافيين    ى مراآز      وتعس تردد عل ر تغطية         لل ى إث يق عل  الشرطة من أجل التحق

 .صحفية
 

 آالمعتاد، ، في اآلخر  سابقاالسوفيتي االتحاد
يا         م   (إن الوضع في روس يا   وفي   ) 148رق م   (أوآران يالروس   ) 132رق  رقم   (وفي ب

ق   ) 151 ير للقل  ورغم وجود صحافة حرة في روسيا هناك رقابة مسلطة على آل             .مث
تعلق بح ا ي انم يئ. رب الشيش برر الترتيب الس ا ي ن ومم د م تل العدي و مق يا ه  لروس

باء الفرنسية في إنغوشي           ة األن وتعتبر . الصحفيين واالختطاف الحديث لمراسل وآال
 .روسيا الدولة األآثر خطورة على حياة الصحافيين

 
) 154رقم   (باخستان وإوز) 158رقم  (في آسيا الوسطى ، وبالتحديد في ترآمانستان         

 .إذ ال يسمح بتاتا بنقد السلطات. ، تعيش الصحافة تحت وطأة الحكومات
 

 متزايد خاص عنف 
د من ال      وجد ت  وصحافة حرة ومستقلة   التي لديها حكومات منتخبة ديمقراطيا    ول  دالعدي

) 147رقم  ( وآولومبيا) 143رقم  (لبنغالدش  في ترتيب سيئ ، آما هو الحال بالنسبة          
نو م (فيلبي ك ، ) 118 رق ناك ذل بل معلرضينألن الصحافيين ه ن ق يس م نف ، ل  للع

ل من أحزاب سياسية أو عصابات إجرام أو مجموعات متمردة                    ة ، ب زة الدول و . أجه
ثل نيبال           قوات األمن من  : بهتين جتقع الصحافة بين  ) 150رقم  (في حاالت أخرى م

 .جهة والمتمردون من جهة أخرى
 



بب  ذه وبس ل ه تهاآاتآ ارس االن ائل تم الم ا وس ا  إلع ث أنه ددة حي ية مش ة ذات رقاب
بالجريمة   صدام المسؤول السياسي   أوالفساد  آالحساسة  ع  ضياموال التطرق إلى    تتجنب

ية           ن الطوائف الدين نظمة أو العنف بي مات ، في غالب    ال تلتزم الحكو  وفي األثناء    . الم
اذ       ى الصحافيين ولحم          اإلجراءات األحيان ، باتخ تداءات عل ة لوقف االع ايتهم  الالزم

 .لمعاقبة المجرمينو
 

 .اإلعالم ضحية الحرب،  في إفريقيا
مراء ، للحروب  ارة الس ي الق يرة أشف ية الخط ات السياس رية واألزم ى ح ر عل د األث

ناك . الصحافة احل     دول 3ه ي س ية، وه نة الماض بة للس ب ، بالنس ي الترتي ت ف نزل
اج    م   (الع يريا   ) 137رق  واألجانب  المحليينمن   حيث آان الصحفيون     )133رقم  (وليب

ناحر    عرضة    يا بيساو    ة ،   للجهات المت  حيث تم إغالق وسائل إعالم      )119رقم  (وغين
 .من طرف العسكر

 
  


