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نبذة عن منظمة مراسلون بال حدود

مراسلون بال حدود منظمة غري حكومية وغري ربحية ذات مصلحة عامة ومستقلة، لها صفة مستشار لدى 

األمم املتحدة واليونسكو ومجلس أوروبا واملنظمة الدولية للفرنكوفونية واللجنة االفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب. مقرها يف باريس ولديها مكاتب وفروع أو متثيليات يف 17 مدينة )برلني، بروكسل، جينيف، هلسنيك، 

إسطنبول، كراتيش، كييف، لندن، مدريد، مكسيكو، ريو دي جانييو، سان فرنسيسكو، ستوكهومل، تايبيه، تونس، 

فيينا، واشنطن( ومراسلون يف 130 بلدا وتشتغل مع خمسة عرش منظمة محلية رشيكة.
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3 يف عداد املفقودين

هينة
60 ر 80 قتيًال

ً 348 محتجزا

Press

 موجز الحصيلة السنوية1
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مالحظة منهجية2

املعاونني  الصحفيني، فضالً عن  املحرتفني وكذلك غري  الصحفيني  السنوية ملنظمة مراسلون بال حدود  الحصيلة  تشمل 
اإلعالميني. ومع ذلك، يواصل تقرير الحصيلة السنوية يف تفاصيله التمييز قدر املستطاع بني مختلف فئات الفاعلني يف 

الحقل اإلعالمي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة ملقارنة الوضع مع السنوات السابقة.

السنوي لالنتهاكات املرتكبة ضد الصحفيني عىل  التقرير  فُمنذ أن أحدثته مراسلون بال حدود عام 1995، يقوم هذا 
أو  تؤكد بشكل مطلق،  أن  التي من شأنها  املعلومات  فائقة  بعناية  بال حدود  دقيقة، حيث تجمع مراسلون  بيانات 
عىل األقل من خالل قرينة قوية جداً، أن احتجاز الصحفيني املعنيني أو اختطافهم أو اختفاءهم أو وفاتهم هو نتيجة 
مبارشة ملامرسة نشاطهم اإلعالمي. وبالنسبة لهذه الفئة األخرية، مُتيز مراسلون بال حدود، قدر املستطاع، بني الصحفيني 
املستهدفني عمداً وأولئك الذين لقوا حتفهم خالل تغطية األحداث عىل امليدان. أما الحاالت التي استحال فيها عىل 
املنظمة حتى اآلن جمع املعلومات الالزمة للحكم بدقة عىل مدى ارتباط النشاط الصحفي باالنتهاكات املرتكبة، فإنها 

ال تزال قيد التحقيق وبالتايل ال تظهر يف هذه الحصيلة السنوية.
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1.3 باألرقام
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 صحفياً ُقتلوا بسبب 

مامرسة عملهم اإلعالمي 
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49 تم اغتيالهم أو اسُتهدفوا عمداً*

31 قُتلوا أثناء القيام 
بنشاطهم املهني *

الصحفيون القتلى

*ضحايا االغتياالت أو االستهداف املتعمد:
الصحفيون الذي قُتلوا عمداً بسبب عملهم اإلعالمي
*الصحفيون القتىل أثناء القيام بنشاطهم املهني:

الصحفيون الذين لقوا حتفهم خالل تغطية األحداث عىل امليدان دون أن يكونوا بالرضورة 
مستهدفني عمداً بسبب عملهم اإلعالمي

75
صحفياً محلياً

(94%)

44
ُقتلوا يف مناطق 

النزاع
(55%)

5 
 أجانب
(6%)

36
 يف مناطق 
السلم
(45%)
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بينام شهد عام 2017 أقل عدد من القتىل يف أوساط اإلعالميني منذ سنوات، فإن حصيلة 2018 مختلفة متاماً عن سابقتها، 
حيث قُتل هذا العام ما ال يقل عن 80 صحفياً يف مختلف أنحاء العامل، بني محرتف وغري محرتف ومعاون إعالمي. فقد 
سجل عدد القتىل يف  لقي 63 صحفياً محرتفاً حتفهم يف 2018، مقابل 55 العام املايض أي بزيادة قدرها 15٪، كام 
صفوف الصحفيني غري املحرتفني بدوره ارتفاعاً ملحوظاً، مبا ال يقل عن 13 قتيالً مقابل 7 خالل العام املايض، علامً أن 
هذه الفئة من الفاعلني اإلعالميني تضطلع بدور أسايس يف عملية إنتاج األخبار، وخصوصاً يف املجتمعات التي تنئ تحت 
الصحفيني املحرتفني  الصعب عىل  الحروب، حيث من  التي تعيش تحت هول  البلدان  أو يف  القمعية  األنظمة  بطش 
مامرسة مهنتهم. وعالوة عىل هذه األرقام املهولة، فإنه من الرضوري األخذ بعني االعتبار عرشات الحاالت األخرى التي 

تواصل مراسلون بال حدود النظر فيها والتحقيق بشأنها.

ويف املجموع، قُتل 49 صحفياً )61٪( باستهدافهم عمداً عىل خلفية تحقيقاتهم املزعجة التي من شأنها أن تهدد مصالح 
سلطات سياسية أو تيارات دينية أو دوائر اقتصادية أو جامعات إجرامية يف هذا البلد أو ذاك. ولعل جرميتي اغتيال 
السلوفايك يان كوسياك )بتاريخ 21 فرباير/شباط( والسعودي جامل خاشقجي )يف 2 أكتوبر/ترشين األول داخل قنصلية 
بالده يف إسطنبول( توضحان مبا ال يقبل الشك مدى استعداد الجهات الراغبة يف إسكات األصوات الصحفية »املزعجة« 

للقيام بأي يشء يف سبيل تحقيق هذه الغاية.

الصحفيون القتلى

يف املجموع، ُقتل 702 من الصحفيني املحرتفني خالل 10 سنوات.

https://rsf.org/fr/actualites/rsf-appelle-au-boycott-du-forum-economique-du-golfe-et-au-gel-des-dossiers-commerciaux-avec-larabie
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-condamne-avec-la-plus-grande-fermete-le-meurtre-du-journaliste-dinvestigation-slovaque-jan
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أفغانستان

لعل الزيادة يف عدد الصحفيني القتىل هذا العام ميكن تفسريها جزئياً بارتفاع عدد الهجامت التي استهدفت الجسم 
الصحفي يف أفغانستان، حيث سقط أغلب ضحايا هذا العام بعد مقتل ما ال يقل عن 15 من الصحفيني واملعاونني 
اإلعالميني جراء تلك الهجامت. ففي 30 أبريل/نيسان 2018، أدى تفجري مزدوج يف كابول إىل مرصع 9 صحفيني – من 
بينهم مصور وكالة فرانس برس شا ماراي فزي ومراسلني من إذاعة أوروبا الحرة وتولو نيوز، علامً أن هذا الهجوم – الذي 
تبناه تنظيم الدولة اإلسالمية – هو األكرث دموية عىل اإلطالق من بني الهجامت التي استهدفت الصحافة يف أفغانستان 
منذ سقوط طالبان عام 2001، بل وميثل أيضاً أكرب جرمية اغتيال يف حق الفاعلني اإلعالميني منذ مجزرة ماغوينداناو يف 
الفلبني عام 2009، والتي أودت بحياة ما ال يقل عن 32 صحفياً. ويف اليوم نفسه، ارتفعت حصيلة الصحفيني القتىل إىل 
عرشة يف أفغانستان بعد اغتيال أحمد شاه، الذي كان يعمل يف هيئة اإلذاعة الربيطانية، حيث أطلق عليه النار مجهولون 

يف مدينة خوست )رشقي البالد(.

سوريا

أن جميعهم كانوا من السوريني  ويف سياق الحرب، شهد هذا العام مقتل ما ال يقل عن 11 صحفياً يف سوريا، علامً 
إىل  باإلضافة  محرتفني  غري  وستة  محرتفان  صحفيان  منهم  قُتل  حيث  القصف،  عمليات  جراء  تقريباً  كلهم  وسقطوا 
معاون إعالمي. صحيح أن عدد الفاعلني اإلعالميني الذين لقوا حتفهم يف سوريا قد انخفض مقارنة بالعام املايض، لكن 
هذا الرتاجع يجب أال يحجب عن األنظار املخاطر املتزايدة التي يتعرض لها الصحفيون السوريون غري املحرتفني أثناء 

محاولتهم لتوثيق الرصاع الذي تدور رحاه يف بالدهم.

الصحفيون القتلى

2.3 البلدان األكرث فتكاً بحياة الصحفيني

الواليات املتحدة
6

املكسيك
9

سوريا
11

الهند
6

أفغانستان
15

اليمن
8

https://rsf.org/fr/actualites/afghanistan-au-moins-9-journalistes-tues-dans-un-attentat-kaboul-six-autres-blesses
https://rsf.org/fr/actualites/qui-sont-les-protagonistes-de-la-repression-contre-les-journalistes-en-afghanistan
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اليمن

ويف اليمن، ُقتل 8 صحفيني خالل 2018 مقابل 2 العام املايض، حيث تغرق البالد يف مستنقع الحرب، مع استمرار 
االقتتال بوترية طاحنة رغم الدعوات الدولية لوقف الرصاع، علامً أن األمم املتحدة وصفت مؤخراً الوضع يف اليمن بأنه 
»أسوأ أزمة إنسانية يف العامل«. فعندما ال يلقى الصحفيون حتفهم تحت وابل القنابل والقذائف يف هذا البلد، فإنهم 
يرزحون داخل السجون، حيث يتعرضون لشتى أنواع سوء املعاملة. وهي الحالة التي تنطبق عىل الصحفي اليمني أنور 
الراكان، الذي ظل رهينة لدى الحوثيني ملدة عام تقريباً، حيث تم إطالق رساحه وهو عىل وشك املوت، ليلفظ أنفاسه 
األخرية يوم 2 يونيو/حزيران. ووفقاً لشهادة أرسته، فإن أنور الراكان كان يف وضع صحي متدهور بسبب ما تكبده من 

جوع وتعذيب ومرض أثناء االحتجاز.

العراق

وللمرة األوىل منذ عام 2003، مل تسجل مراسلون بال حدود أية حالة قتل يف أوساط الصحفيني يف العراق. فبعد ثالث 
سنوات من املعارك الدامية، متكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة عىل البالد، يف أعقاب رصاع طويل هزمت 
عىل إثره تنظيم الدولة اإلسالمية، حيث وضع تحرير املوصل والنقاط االسرتاتيجية األخرى يف البالد حداً القتتال طاحن 

أودى بحياة العديد من الصحفيني خالل السنوات السابقة.

الصحفيون القتلى

https://rsf.org/fr/actualites/yemen-deces-dun-journaliste-captif-des-houthis-quelques-jours-apres-sa-liberation
https://rsf.org/fr/actualites/yemen-deces-dun-journaliste-captif-des-houthis-quelques-jours-apres-sa-liberation
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3.3 قرابة نصف الصحفيني القتىل سقطوا يف بلدان تعيش حالة سلم

من بني البلدان الستة األكرث فتكاً بحياة الصحفيني يف العامل، هناك ثالث دول تعيش حالة سلم، وهي الهند واملكسيك 
باإلضافة إىل الواليات املتحدة، التي تنضم إىل هذه القامئة للمرة األوىل. فرغم أن هذه األقطار ال تشهد حروباً أو نزاعات 
مسلحة، إال أن الصحفيني يُقتلون فيها بدم بارد، علامً أن املكسيك تبقى البلد األكرث خطورة عىل حياة اإلعالميني من 
بني الدول التي تعيش حالة سلم، وذلك بحصيلة كارثية بلغت تسعة صحفيني قتىل هذا العام، متساوية بذلك مع 

سوريا، البلد الذي متزقه الحرب.

ففي ظل مختلف أشكال االنتهاكات التي تطال الصحافة ومظاهر العداء الذي تتكبدها وسائل اإلعالم يف املكسيك، 
يتعرض الصحفيون الذين يغطون قضايا الفساد السيايس )وال سيام عىل املستوى املحيل( أو الجرمية املنظمة إىل شتى 
أنواع الرتهيب واالعتداء، بل ويصل األمر حد االغتيال يف بعض الحاالت، علامً أن اإلفالت من العقاب يصل إىل مستويات 
قياسية ويغذي دوامة العنف هذه، بسبب الفساد املسترشي يف مشارق البالد ومغاربها. كام أن التدابري الوقائية املتخذة 
من الصحفيني املهددين غالباً ما تكون غري كافية وغري فعالة. فقد اغتيل الصحفي روبني بات رمياً بالرصاص يف الشارع 
يوم 24 يوليو/متوز يف والية كوينتانا رو، وإن كان قد طلب توفري الحامية األمنية له فور حادث االغتيال الذي طال زميله 
خوسيه غوادالويب تشان دزيب قبل ذلك بشهر واحد، علامً أنه مل يحصل سوى عىل »زر لإلنذار بالخطر« وجهاز »جي.

بالرصاص يف أحد شوارع والية تشياباس عىل  يب.إس«. ويف 21 سبتمرب/أيلول، قُتل ماريو ليونيل غوميز سانشيز رمياً 
أيدي مجهولني كانوا ميتطون دراجات نارية، علامً أن أعضاء فريق آلية حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني 
كانوا قد نددوا عشية االغتيال بقرار إداري جديد يقيض بخفض املوارد املالية التي كانت الحكومة قد خصصتها لتعزيز 

إجراءات السالمة لوسائل اإلعالم والعاملني فيها.

إعالميني،  فاعلني  ستة  مقتل  العام  هذا  شهد  حيث  الرعب،  يسودها  بيئة  وسط  الصحفيون  يعمل  أيضاً  الهند  ويف 
ناهيك عن محاوالت االغتيال العديدة واالعتداءات والتهديدات التي تطالهم بانتظام. فحمالت الكراهية ضد الصحفيني 
عرب  فتيلها  وإشعال  إذكائها  عىل  املتصيدين  يعمل جيوش  تُحىص، حيث  وال  تُعد  ال  تكاد  بقتلهم  املنادية  والدعوات 
منصات التواصل االجتامعي، والسيام من الجهات املقربة من اليمني القومي الهندويس. وعادة ما يتم اغتيال الصحفيني 
بأبشع الطُرق وأكرثها همجية. ففي 25 مارس/آذار، قُتل نافني نيشال وفيجاي سينغ يف قرية بوالية بيهار، رشقي البالد، 
حيث دهستهام عمداً سيارة رباعية الدفع كان يقودها رئيس البلدة، وذلك رداً عىل مقاالت كانا قد كتباها. ويف اليوم 
نفسه، لقي سانديب شارما مرصعه جراء دهسه بواسطة شاحنة يف والية ماديا براديش، وسط البالد، يف ما تبني أنها 
أن هذا الصحفي كان يحقق يف قضايا مرتبطة مبافيا تجارة الرمال املستفيدة من أنشطة  عملية اغتيال مدبرة، علامً 

التعدين غري القانونية، وهي التي قتلت ما ال يقل عن ستة صحفيني يف ثالث سنوات.

كام شهد هذا العام انضامم الواليات املتحدة إىل البلدان األكرث فتكاً بحياة الصحفيني يف العامل، حيث ُقتل 6 فاعلني 
إعالميني عىل األرايض األمريكية خالل 2018. ففي 28 يونيو/حزيران، تعرضت جريدة »كابيتال غازيت« - الصادرة يف 
أنابوليس بوالية ماريالند – لهجوم أودى بحياة خمسة موظفني، من بينهم أربعة صحفيني، علامً أن الرجل الذي أطلق 
النار عىل العاملني يف الجريدة كان يشن حمالت تحرش منتظمة عىل صحفييها عرب تويرت منذ ست سنوات. وجدير 
بالذكر أن الواليات املتحدة مل يسبق لها أن شهدت هجوماً بهذا الحجم ضد وسيلة إعالمية. كام قُتل صحفيان آخران 
يف مايو/أيار املايض بينام كانا يغطيان مخلفات إعصار ألربتو حيث لقيا حتفهام بسبب العواصف القوية التي رضبت 

نورث كاروالينا.

الصحفيون القتلى

https://rsf.org/fr/actualites/une-enquete-independante-doit-identifier-les-vrais-coupables-du-meurtre-du-journaliste-indien
https://rsf.org/fr/actualites/assassinat-de-ruben-pat-les-autorites-mexicaines-nont-pas-su-proteger-le-journaliste-0
https://rsf.org/fr/actualites/mexique-lavenir-du-mecanisme-de-protection-incertain-apres-lassassinat-dun-10e-journaliste
https://rsf.org/fr/actualites/une-enquete-independante-doit-identifier-les-vrais-coupables-du-meurtre-du-journaliste-indien
https://rsf.org/fr/actualites/usa-rsf-profondement-choquee-par-la-fusillade-meurtriere-contre-une-redaction-du-maryland
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Yaser Murtaja 
© Middle East Monitor

Ahmed Abu Hussein 
© Chronique de Palestine

4.3 اغتياالت هزت العامل

جامل خاشقجي )العربية السعودية(

أثار اغتيال الصحفي واملعارض السعودي جامل خاشقجي يوم 2 أكتوبر/ترشين األول داخل قنصلية بالده يف إسطنبول 
استنكاراً دولياً عارماً. فقد ظل يف عداد املفقودين إىل أن اعرتفت السلطات السعودية مبقتله، حيث تم خنقه وتقطيع 
أوصاله، وفقاً ملا أفادت به السلطات الرتكية، علامً أن العملية متت بواسطة »فريق قتل« تم إرساله من اململكة العربية 
السعودية ووصل إىل مكان االغتيال يف يوم الجرمية. وجدير بالذكر أن خاشقجي، الذي كان يقيم بالواليات املتحدة، 
حل بالقنصلية السعودية يف إسطنبول بغرض استكامل اإلجراءات اإلدارية لزواجه من مواطنة تركية. وقد سلط هذا 
بن  العهد محمد  ينتهجها ويل  التي  القمعية  السياسات  السعودي وهول  النظام  الضوء عىل مدى وحشية  االغتيال 
سلامن. ويف هذا الصدد، طلبت أكرث من 160 منظمة غري حكومية، مبا فيها مراسلون بال حدود، من األمني العام لألمم 

املتحدة فتح تحقيق دويل مستقل لتوضيح مالبسات هذه الجرمية.

يارس مرتجى وأحمد أبو حسني )فلسطني(

الجيش  برصاص  إصابته  إثر  بجراحه،  متأثراً  يارس مرتجى )30 عاماً(  الفلسطيني  الصحفي  تُويف  أبريل/نيسان،   6 يف 
اإلرسائييل خالل إحدى املظاهرات التي نُظمت يف إطار »مسرية العودة« عىل الحدود مع إرسائيل، علامً أنه كان يرتدي 
سرتة تُظهر بوضوح طبيعة عمله الصحفي. وبعدها بأسبوعني، تويف صحفي فلسطيني آخر، وهو أحمد أبو حسني )25 
عاماً(، متأثراً بجراحه إثر إصابته برصاصة خالل مظاهرة عىل أطراف قطاع غزة والحدود اإلرسائيلية. ووفقاً لشهود 
عيان، فإن الصحفي كان يقف يف مكان هادئ عىل بعد 700 مرت من الحدود، ليسقط فجأة جرَّاء تعرضه لطلقة نارية 

مبارشة ومتعمدة. 

يان كوسياك )سلوفاكيا(

بعد أربعة أشهر من مقتل الصحفية املالطية دافني كاروانا غاليزيا )16 أكتوبر/ترشين األول 2017(، اهتزت أوروبا 
هذا العام عىل وقع جرمية اغتيال أخرى، حيث كان الضحية هذه املرة الصحفي االستقصايئ السلوفايك يان كوسياك 
ورفيقته، بتاريخ 21 فرباير/شباط 2018. ورغم أنه مل يكن يتجاوز من العمر 27 سنة، إال أن كوسياك كان يُعد من 
الصحفيني املتمرسني، حيث شملت تحقيقاته عمليات املافيا اإليطالية القوية – ندرانجيتا - يف بالده والطريقة التي 
متكنت بها هذه املنظمة اإلجرامية من اختالس جزء من اإلعانات الزراعية املمولة من االتحاد األورويب إىل سلوفاكيا. 
وقد أُلقي القبض عىل عدد من املشتبه بهم يف أكتوبر/ترشين األول، حيث يُرجح أن تكون ألينا ز.س )44 سنة( هي 
بة من رجل األعامل السلوفايك ماريان كوشرن، املعروف بسمعته السيئة،  العقل املدبر لعملية االغتيال، علامً أنها مقرَّ
إذ كان يان كوسياك يحقق يف عدة قضايا يتورط فيها هذا امللياردير. وجدير بالذكر أن املافيا، املنترشة يف العديد من 

البلدان األوروبية، متثل اليوم أحد أخطر التهديدات التي يواجهها الصحفيون االستقصائيون. 

الصحفيون القتلى

https://www.lepoint.fr/monde/affaire-khashoggi-de-nouvelles-revelations-macabres-02-11-2018-2268047_24.php
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-demande-une-enquete-independante-apres-la-mort-du-journaliste-palestinien-yaser-murtaja-touche
https://rsf.org/fr/actualites/un-deuxieme-journaliste-palestinien-succombe-ses-blessures-gaza
https://rsf.org/fr/rapports/enquete-rsf-les-journalistes-dans-le-viseur-des-groupes-mafieux
https://rsf.org/fr/rapports/enquete-rsf-les-journalistes-dans-le-viseur-des-groupes-mafieux
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Alexandre 
Rasstorgouïev 

© The Guardian

التحقيق جاٍر بشأن قضية اغتيال أخرى يف أوروبا هذا العام

يف 6 أكتوبر/ترشين األول 2018، ُعرث عىل جثة املذيعة التلفزيونية البلغارية فيكتوريا مارينوفا )30 عاماً( يف حديقة 
البالد - للرضب والخنق  العاملة يف قناة محلية شامل  الشابة -  مبدينة روسه. فقد أكدت السلطات تعرُّض اإلعالمية 
واالغتصاب، موضحة أنه تم البحث يف جميع حيثيات الجرمية، مبا يف ذلك السبب املهني، علامً أن آخر ظهور تلفزيوين 
لفيكتوريا مارينوفا كان يف سياق تسليط الضوء عىل تحقيق أجراه عدد من الصحفيني للموقع االستقصايئ بيفول حول 
عملية احتيال ضخمة تتعلق باختالس أموال قادمة من االتحاد األورويب، حيث تشري أصابع االتهام إىل ضلوع رجال 
أعامل ومسؤولني منتخبني يف هذه القضية. فهل تم اغتيال فيكتوريا مارينوفا لتكون عربة لبقية الصحفيني؟ ال ميكن 

استبعاد أية فرضية يف الوقت الحايل.

5.3 مقتل خمسة صحفيني خارج أوطانهم

شهد عام 2018 مقتل 73 صحفياً يف بلدانهم األصلية، بينام لقي خمسة آخرون مرصعهم أثناء أداء عملهم يف الخارج.

ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، ال يزال الغموض يلف اغتيال ثالثة صحفيني روس يف 31 يوليو/متوز، حيث طُرحت 
العديد من عالمات االستفهام حول مقتل أورهان جامل وكرييل رادشينكو وألكسندر راستورجوييف عىل أيدي مسلحني 
مجهويل الهوية، علامً أن الصحفيني الثالثة كانوا يحققون يف وجود مرتزقة تابعني لرشكة فاغرن العسكرية الروسية الخاصة 
اآلن.  تحديد هويته حتى  يتم  ومل  غامضة  اختفى يف ظروف  فقد  مرافقهم،  أما  بأنشطتها يف سوريا.  أيضاً  واملعروفة 
وإذا كانت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى ونظريتها الروسية قد فتحت تحقيقاً يف الحادث، فإنها مل تقدم بعُد أية 

معلومات تشري إىل هوية مرتكبي هذه الجرمية.

إيفراين سيغارا، بعد  أورتيغا وبول ريفاس مع سائقهام  اإلكوادوريني خافيري  الصحفَيني  كام شهدت كولومبيا مقتل 
اختطافهم يف 26 مارس/آذار عىل أيدي جامعة منشقة عن القوات املسلحة الثورية الكولومبية، حيث كانوا بصدد إنجاز 
تحقيق لصحيفة »إل كومريسيو« يف ماتاخي مبقاطعة إزمريالداس، وهي منطقة تقع عىل بعد بضعة كيلومرتات من 
الحدود اإلكوادورية الكولومبية، حيث تدور اشتباكات باستمرار بني تجار املخدرات والسلطات منذ يناير/كانون الثاين 
2018. ويف 12 أبريل/نيسان، أكد رئيس اإلكوادور، لينني مورينو، مقتل الثالثة بعد انتشار صور جثثهم عىل مختلف 

منصات التواصل االجتامعي.

الصحفيون القتلى

https://rsf.org/fr/actualites/apres-le-meurtre-sauvage-dune-journaliste-bulgare-rsf-demande-que-ses-collegues-soient-0
https://rsf.org/fr/actualites/trois-journalistes-russes-assassines-en-centrafrique
https://rsf.org/fr/actualites/trois-journalistes-russes-assassines-en-centrafrique
https://rsf.org/fr/actualites/trois-journalistes-russes-assassines-en-centrafrique
https://rsf.org/fr/actualites/trois-journalistes-russes-assassines-en-centrafrique
https://rsf.org/fr/actualites/apres-le-meurtre-sauvage-dune-journaliste-bulgare-rsf-demande-que-ses-collegues-soient-0
https://rsf.org/fr/actualites/trois-journalistes-russes-assassines-en-centrafrique
https://rsf.org/fr/actualites/trois-journalistes-russes-assassines-en-centrafrique
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-condamne-lassassinat-des-journalistes-equatoriens-enleves-par-un-groupe-dissident-des-farc
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شهد هذا العام احتجاز 348 صحفياً يف مختلف أنحاء العامل بسبب مامرسة عملهم اإلعالمي، وهو رقم يفوق ذلك 
املسجل خالل عام 2017 الذي كان يقبع فيه 326 صحفياً وراء القضبان وفقاً إلحصائيات مراسلون بال حدود، أي بزيادة 
تُقارب 7٪. وبينام ياُلَحظ انخفاض يف عدد الصحفيني املحرتفني املحتجزين خالل 2018 مقارنة بالعام املايض )179 مقابل 
202 يف 2017(، فقد ارتفع بشكل مهول عدد املعتقلني يف صفوف الصحفيني غري املحرتفني: 150 مقابل 107 يف عام 
2017، أي بزيادة قدرها 40٪. وبعد اإلجهاز عىل الصحافة التقليدية من خالل منوذج تعتيمي، عكفت دول مثل الصني 
ومرص وإيران والسعودية عىل تشديد ترسانتها القمعية، وذلك عرب »قوانني معلوماتية« يُراد من ورائها تعزيز آليات 

تعقب املستخدمني الذين يتداولون املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت.

الصحفيون المحتجزون

348

صحفياً محتجزاً

324 رجالً 
(93%)

24 امرأة 
 (7%)

1.4 باألرقام
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عىل غرار العام املايض، فإن أكرث من نصف الصحفيني املحتجزين يف العامل 

موزعون عىل خمسة بلدان فقط.

ال تزال الصني أكرب سجن للصحفيني يف العامل، بسجل ال يقل عن 60 معتقالً، علامً أن ثالثة أرباعهم )46( من غري 
التقليدية الرازحة تحت وطأة التعتيم عىل نحو متزايد. ففي  املحرتفني، وهي الفئة التي تحاول تعويض الصحافة 
خضم تشديد القوانني التنظيمية لشبكة اإلنرتنت، يُزج بهؤالء الصحفيني داخل السجون، يف ظروف غري إنسانية يف 
كثري من األحيان، وذلك ملجرد نرش تغريدة أو تدوينة أو مشاركة معلومة عىل منصات التواصل االجتامعي أو حتى 
الصحفيني  التعسفي  واالحتجاز  واالعتقال  واملراقبة  الرقابة  تطال  ما  فعادة  الخاصة.  املراسالت  إحدى خدمات  عرب 
الذين يجرؤون عىل مخالفة الخط الرسمي، علامً أن العديد من املعتقلني يتعرضون لسوء املعاملة وحتى التعذيب 
يف بعض الحاالت. هذا وقد وثقت مراسلون بال حدود ما ال يقل عن عرش حاالت لصحفيني غري محرتفني يواجهون 
خطر املوت يف السجون الصينية، مبن فيهم إلهام توهتي، الحاصل عىل جائزة ساخاروف لعام 2016، والذي ُحكم 
عليه بالسجن املؤبد، وهوانغ يك، الحاصل عىل جائزة مراسلون بال حدود لعام 2004، والذي ال يزال دون محاكمة 

منذ أكرث من عامني.

ويف إيران أيضاً، يدفع الصحفيون غري املحرتفني )أكرث من ثلثي املحتجزين( مثن مالحقة سلطات البالد لوسائل اإلعالم 
التواصل  الفئة من الصحفيني النشطني بقوة عىل منصات  الثوري باألساس هذه  املستقلة، حيث يستهدف الحرس 
االجتامعي، والذين يوجدون اليوم يف قلب الكفاح من أجل إعالم حر وتغيري سيايس يف إيران، شأنهم يف ذلك شأن رموز 
األقليات الدينية الذين يجرؤون عىل إسامع صوتهم. ففي مساء يوم 19 فرباير/شباط، اعتقلت السلطات 12 صحفياً 
دفعة واحدة، علامً أن جميعهم يعملون ملوقع مجذوبان نور، املصدر الوحيد لألخبار املستقلة عن طائفة دراويش 
الجنابذ يف إيران، وهي أقلية مضطهدة من قبل النظام. وال يزال بعضهم يف عداد املفقودين، حيث انقطعت أخبارهم 

متاماً منذ الزج بهم يف السجون اإليرانية.

الصحفيون المحتجزون

تركيا
33

الصني
60

إيران
28

السعودية
28

مرص
38

2.4 أكرب السجون يف العامل

https://rsf.org/fr/actualites/chine-deja-quatre-ans-de-detention-pour-le-journaliste-citoyen-ilham-tohti
https://rsf.org/fr/actualites/un-de-mauvais-traitements-dans-les-geoles-chinoises-pour-huang-qi-laureat-du-prix-rsf
https://rsf.org/fr/actualites/recit-de-la-repression-contre-la-liberte-de-linformation-en-iran-depuis-le-1er-janvier-2018
https://rsf.org/fr/actualites/recit-de-la-repression-contre-la-liberte-de-linformation-en-iran-depuis-le-1er-janvier-2018
https://rsf.org/fr/actualites/iran-les-collaborateurs-du-site-majzooban-nor-condamnes-un-total-de-64-ans-de-prison-et-444-coups-de
https://rsf.org/fr/actualites/iran-les-collaborateurs-du-site-majzooban-nor-condamnes-un-total-de-64-ans-de-prison-et-444-coups-de
https://rsf.org/fr/actualites/iran-les-collaborateurs-du-site-majzooban-nor-condamnes-un-total-de-64-ans-de-prison-et-444-coups-de
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هذا وقد تم اغتيال جامل خاشقجي بعدما ضم صوته إىل األصوات الناقدة للنظام الحاكم يف السعودية، علامً 
أن سجون اململكة تعج حالياً مبا ال يقل عن 28 من الصحفيني وكُتَّاب الرأي واملدونني اآلخرين، الذين يقبعون 
وراء القضبان لنفس األسباب: مقاالتهم وكتاباتهم وتدويناتهم التي تُزعج النظام القائم وال تسري يف الخط الرسمي 
السنوات  مدى  عىل  اإلعالمية  الرموز  من  العديد  التعسفي  االحتجاز  حاالت  طالت  فقد  السعودية.  للسلطات 
الشأن  الله، كام هو  امللك عبد  السابق  العاهل  تحت ُحكم  أيضاً  امللك سلامن، بل  األخرية، ليس فقط يف عهد 
بالنسبة للصحفي-املواطن رائف بدوي، الذي ُحكم عليه يف 2012 بالسجن ملدة 10 سنوات باإلضافة إىل 1000 
جلدة بتهمة »إهانة اإلسالم«. كام طالت االعتقاالت كثرياً من األسامء األخرى يف خضم الحملة القمعية الرشسة 
أن قامئة املعتقلني تضم املدوِّنة  التي أطلقها ويل العهد الحايل األمري محمد بن سلامن يف خريف 2017، علامً 
الشهرية إميان النفجان، التي تُعد من أبرز األصوات املدافعة عن حقوق املرأة. هذا وال يزال معظم الصحفيني 
من  الفئة  قضائية يف حق هذه  أحكام  تصدر  عندما  أما  املحاكمة.  انتظار  االحتياطي يف  الحبس  قيد  املعتقلني 
ُحكم  الذي  العودة،  سلامن  واملدون  الدين  املفكر وعامل  كان حال  تكون مروعة، كام  ما  عادة  فإنها  املعتقلني، 
عليه باإلعدام يف سبتمرب/أيلول 2018. أما الصحفي والشاعر فايز بن دمخ، فال يزال يف عداد املختفني منذ أن 
انقطعت أخباره فجأة يف سبتمرب/أيلول 2017 عندما كان عىل وشك إطالق قناة إخبارية من الكويت، علامً أن 
تقارير صحفية محلية أفادت بأنه قد تعرض لالختطاف وتم تسليمه إىل السلطات السعودية حيث تم الزج به 

يف السجن...

ويف مرص، تتواصل بال هوادة حملة مالحقة الفاعلني اإلعالميني، مستهدفة باألساس فئة الصحفيني املحرتفني. فقد 
الصحفيني  أعداد  بذلك  لتتزايد  التعسفي،  االحتجاز  وحاالت  املجحفة  االعتقاالت  وترية  مهول  بشكل  تضاعفت 
االحتياطي،  الحبس  يف   30 مازال  حالياً،  املحتجزين  الـ38  بني  فمن  املحاكمة.  بانتظار  القضبان  وراء  القابعني 
ه لهم تهم رسمية، كام هو حال  علامً أن بعضهم يوجدون قيد االحتجاز منذ أكرث من ثالث سنوات دون أن توجَّ
هشام جعفر. ومن جهته، ال يزال صحفي الجزيرة، محمود حسني جمعة، ينتظر املحاكمة منذ عامني. أما املصور 
الصحفي محمود شوكان، فإنه ال يزال قابعاً يف السجن، رغم أنه كان يجب إطالق رساحه يف سبتمرب/أيلول بعد 
انتهاء محكوميته. وال يتوقف الوضع العبثي عند هذا الحد، إذ مازال إسامعيل االسكندراين ال يعرف ما إذا كان 

القضاء العسكري قد حكم عليه بالسجن ملدة 10 سنوات أم ال، يف ظل تعتيم تام عىل قضيته.

وبدورها ترزح تركيا تحت وطأة التعسف، حيث ال تزال البالد أكرب سجن يف العامل بالنسبة للصحفيني املحرتفني، 
علامً أن انخفاض عدد املحتجزين مقارنة مع العام املايض ليس سوى ذراً للرماد يف العيون: فعىل غرار شاهني 
ألباي وأحمد شيك ومراد سابونشو وتشاغداش أردوغان، تقرر اإلفراج املرشوط عىل العديد من الصحفيني يف 
انتظار محاكمتهم أو صدور حكم االستئناف بحقهم، مام يعني أن بعضهم قد يعود إىل السجن قريباً. فبعد موجة 
االعتقاالت التي تواصلت ملدة طويلة، كانت 2018 هي سنة إصدار األحكام، حيث ُحكم عىل أكرث من 80 صحفياً 
بالسجن أو بدفع غرامة ألسباب ترتاوح بني »الدعاية لإلرهاب« و«إهانة الهوية الرتكية »أو »قذف رئيس الدولة »، 
علامً أن هذه األحكام تحمل يف طياتها أحياناً درجات عالية من انعدام الروح اإلنسانية: ففي فرباير/شباط، ُحكم 
بالسجن املؤبد كل من أحمد ألتان ومحمد ألتان ونازيل إليجاك، مع وضعهم يف الحبس االنفرادي ودون إمكانية 
الحصول عىل إذن بالخروج أو نيل أي عفو، رغم أنهم يبلغون من العمر 68 و65 و74 سنة عىل التوايل. ويف ظل 
النطق بكلمة أو  يُتَّهم الصحفيون بـ«اإلرهاب« ملجرد  الطابع السخيف الذي تتسم به هذه املحاكامت، حيث 

التواصل مع جهة ما، يجد املجتمع الرتيك نفسه متخبطاً وسط قيود جامثة عىل الصدور.

الصحفيون المحتجزون

https://rsf.org/fr/actualites/visite-de-mohamed-ben-salman-en-france-obtenir-la-liberation-de-raif-badawi
https://rsf.org/fr/actualites/visite-de-mohamed-ben-salman-en-france-obtenir-la-liberation-de-raif-badawi
https://rsf.org/fr/actualites/visite-de-mohamed-ben-salman-en-france-obtenir-la-liberation-de-raif-badawi
https://rsf.org/fr/actualites/une-blogueuse-saoudienne-arretee-pour-ses-ecrits-sur-les-droits-des-femmes
https://rsf.org/fr/actualites/arabie-saoudite-rsf-devoile-les-portraits-des-journalistes-arbitrairement-detenus-par-le-regime
https://rsf.org/fr/actualites/egypte-journalistes-decredibilises-censures-emprisonnes-le-sombre-bilan-des-annees-sissi
https://rsf.org/fr/actualites/egypte-rsf-saisit-le-groupe-de-travail-de-lonu-sur-la-detention-arbitraire
https://rsf.org/fr/actualites/egypte-deja-deux-ans-de-detention-provisoire-pour-le-journaliste-ismail-alexandrani
https://rsf.org/fr/actualites/prison-vie-aggravee-quand-la-turquie-sacharne-contre-trois-celebres-journalistes
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يقوم تقرير مراسلون بال حدود عىل منهجية دقيقة تهدف إىل تحديد مدى ارتباط االعتقال مبامرسة الصحافة يف 
كل حالة عىل حدة. فمن بني الصحفيني املحتجزين يف تركيا، الذين يُقدر عددهم باملائة، بإمكان منظمة مراسلون 
بال حدود تأكيد حبس 33 منهم عىل األقل ألسباب تتعلق بطبيعة عملهم، بينام يجري حالياً التحقيق يف العديد 

من الحاالت األخرى. 

3.4 صحفيون مازالوا قيد االحتجاز رغم »اإلفراج عنهم« رسمياً... 

هل هي نهاية حكم القانون؟

وبينام  عنهم.  باإلفراج  قضائية  أحكام  صدور  رغم  السجن  يف  قابعني  الصحفيني  من  العديد  ظل  العام،  هذا  خالل 
استعاد بعضهم حريته بعد أشهر من العراقيل، فإن البعض اآلخر ال يزال وراء القضبان. ويف جميع الحاالت، تستخدم 
السلطات ذرائع مضللة لتأخري موعد إخالء سبيل هؤالء السجناء أو الحيلولة دون اإلفراج عنهم، ضاربة عرض الحائط 

بالقرارات الصادرة عن أجهزة القضاء يف بلدانها.

شوكان )مرص(

يف 8 سبتمرب/أيلول، حكم القضاء املرصي بالسجن ملدة خمس سنوات عىل محمود أبو زيد، املعروف باالسم املستعار 
شوكان، الذي قىض أكرث من مدة محكوميته يف الحبس االحتياطي، إذ كان من املفرتض أن يستعيد حريته بعد سنوات 
طويلة من املحن أثناء االحتجاز. لكن بعد مرور ثالثة أشهر، ال يزال شوكان قابعاً خلف القضبان لعدم متكنه من دفع 
غرامة مطالب بسدادها قبل إطالق رساحه. من جانبها، أكدت السلطات املرصية أنها مل تتمكن بعد من تحديد مبلغ 
الغرامة بسبب ازدحام يف جدول العمليات اإلدارية. بيد أن الهدف من هذا الوضع العبثي ليس سوى إبقاء الضغط عىل 
هذا الصحفي، الحائز عىل جائزة اليونسكو لحرية الصحافة، يف مشهد يعكس بجالء ما متارسه السلطات املرصية من 
قمع وتعسف. ويف هذا الصدد، أوضح محامي شوكان أن النيابة العامة قررت متديد فرتة االحتجاز لستة أشهر إضافية، 
مام يعني أن موكله لن يستطيع مغادرة السجن قبل منتصف فرباير/شباط 2019، علامً أن هذا املصور الصحفي كان 
قد اعتُقل يف 14 أغسطس/آب 2013، بينام كان يحاول تغطية التدخل األمني الدموي لتفريق اعتصام داعم لحكومة 

اإلخوان املخلوعة. 

محمد الشيخ ولد محمد )موريتانيا(

بينام كان من املفرتض أن يستعيد حريته قبل أكرث من عام، ال يزال املدون املوريتاين محمد الشيخ ولد محمد معتقالً 
يف مكان رسي، وهو الذي ُحكم عليه باإلعدام بتهمة الردة يف عام 2014، قبل تخفيف الحكم يف 9 نوفمرب/ترشين الثاين 
2017 إىل سنتني سجناً نافذاً. ولتربير بقائه قيد االحتجاز، تذرعت السلطات يف بادئ األمر بالخوف عىل سالمته بعد 
اندالع مظاهرات معادية للمدون يف شوارع نواكشوط. ويف 16 نوفمرب/ترشين الثاين 2017، تم استصدار قانون ينص عىل 
عقوبة اإلعدام يف قضايا الردة والتجديف، حتى وإن أعلن الشخص املتهم توبته، علامً أن هذا القانون – الذي ال ميكن 
تطبيقه بأثر رجعي من الناحية النظرية - قد يشكل اآلن وسيلة لتربير استمرار محمد الشيخ ولد محمد وراء القضبان.

الصحفيون المحتجزون

https://rsf.org/fr/actualites/egypte-shawkan-toujours-en-prison-trois-mois-apres-la-fin-de-sa-peine
https://rsf.org/fr/actualites/mauritanie-rsf-et-plusieurs-organisations-de-defense-des-droits-de-lhomme-demandent-la-liberation
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محمد ألتان وشاهني ألباي )تركيا(

كان مشوار اإلفراج عن الصحفيَني الرتكيني محمد ألتان وشاهني ألباي شائكاً ومليئاً بالصعوبات، يف قضية تعكس نهاية 
ُحكم القانون يف البالد. ففي 11 يناير/كانون الثاين، أحيت املحكمة الدستورية اآلمال عندما أقرت بعدم دستورية 
إبقاء الصحفيني رهن الحبس االحتياطي، لتقيض باإلفراج عنهام فوراً. لكن محاكم اسطنبول تحدت املحكمة العليا 
ورفضت إطالق رساح املعتقلني. وبعد شهرين، ورغم إدانة تركيا مبوجب ُحكم صادر عن املحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان، إال أن القضاء الرتيك استمر يف تعنته حيال هذه القضية. وما إن أُطلق رساح شاهني ألباي يف مارس/آذار حتى 
وجد نفسه قيد اإلقامة الجربية، قبل أن يتم اإلفراج عنه تحت إرشاف قضايئ يف مايو/أيار، ليلحق به محمد ألتان يف 

يونيو/حزيران. لكن االثنني قد يعودان إىل السجن إذا أكدت محكمة النقض األحكام الصادرة يف حقهام.

4.4  قضية صحفيي رويرتز يف بورما:

عقاب شديد بسبب التحقيق يف مذبحة الروهينغا

بعد اعتقالهام يف 12 ديسمرب/كانون األول 2017، حكمت إحدى محاكم رانغون يف 3 سبتمرب/أيلول عىل الصحفيَني 
البورميَني العاملنَي لوكالة رويرتز، كياو سو أوو ولون وا، بسبع سنوات سجناً متجاهلة بذلك التعبئة الدولية القوية، 
حيث بررت قرار اإلدانة بذريعة »انتهاك أرسار الدولة«، ملجرد قيامهام بالتحقيق يف مذبحة كان ضحيتها مدنيون من 
الروهينغا يف سبتمرب/أيلول 2017 وذلك عىل أيدي جنود بورميني يف قرية إين دين بشامل والية أراكان. وقد اعرتف 
الجيش باملجزرة التي حقق بشأنها صحفيا رويرتز، حيث ُحكم عىل سبعة جنود بالسجن ملدة عرش سنوات. وخالل 
جلسات االستامع األولية، اعرتف ضابط رشطة بأن رؤساءه كانوا قد وضعوا خطة لتسليم الصحفيَني مستندات زُعم 
أنها رسية ومن ثم إلقاء القبض عليهام يف خضم هذه العملية، علامً أن حكم اإلدانة يف هذه املحاكمة يقوم فقط عىل 

هذا »الدليل« امللفق متاماً. وجدير بالذكر أن الصحفيني استأنفا الحكم الصادر بحقهام.

الصحفيون المحتجزون4

https://rsf.org/fr/actualites/detention-illegale-de-deux-journalistes-turcs-la-cedh-doit-agir-avant-quil-ne-soit-trop-tard
https://rsf.org/fr/actualites/sept-ans-de-prison-rsf-condamne-le-verdict-inique-qui-frappe-wa-lone-et-kyaw-soe-oo-en-birmanie
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الصحفيون الرهائن5

          

ً 45 صحفياً محرتفا

9 صحفي� غ� محرتف� � إعالمي�
6 معاون

Press

يوجد يف العامل حالياً 60 صحفياً رهينة، مقارنة بـ 54 يف نفس التاريخ من العام املايض، أي بزيادة قدرها 11٪. وباإلضافة 
ون من الصحفيني املحليني،  إىل الصحفيني األجانب الستة الذين تم اختطافهم يف سوريا، فإن جميع الرهائن اآلخرين يُعدُّ
الذين غالباً ما يعملون لحسابهم الخاص يف ظروف مزرية وشديدة الخطورة. وعادة ما يكون هؤالء الصحفيون املحليون 

مبثابة آخر الشهود عىل الرصاعات الدامية، التي أصبحت مستعصية تقريباً عىل وسائل اإلعالم األجنبية.

60 
صحفياً يف عداد الرهائن 

حتى اآلن

+11٪ مقارنة بعام 2017

1.5 باألرقام
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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(. 

98 % 2 %

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
90 % 10 %

الصحفيون الرهائن

يف أوكرانيا
1
يف العراق

11

17
يف اليمن

31
يف سوريا

مقابل

بقية العامل

الرهائن 
األجانب

الرهائن يف 

الرشق األوسط

مقابل 

املحليني

2.5 الرصاعات يف الرشق األوسط، أبرز مرسح الختطاف الرهائن
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من بينهم ستة 

أجانب )10٪(

ال يزال اختطاف الصحفيني واحتجازهم كرهائن سمة من السامت الثابتة للرصاعات الدائرة يف منطقة الرشق األوسط. 
فمن بني حاالت االختطاف الـ60 التي طالت الصحفيني واملعاونني اإلعالميني هذا العام، ُسجلت 59 حالة فقط يف ثالثة 
بلدان تقع يف هذه املنطقة من العامل: سوريا والعراق واليمن. فبالنسبة للمجموعات املسلحة التي تعمل يف مناطق 
النزاع، يُعترب خطف الصحفيني مصدراً مهامً للتمويل، من خالل الفدية، كام يشكل وسيلة عملية لنرش الرعب من 

جهة وكسب الوالءات من جهة ثانية.

ففي سوريا، أُطلق رساح صحفي محيل يف يونيو/حزيران 2018 بعد ستة أشهر من األرس لدى الجامعة الجهادية التي 
تُطلق عىل نفسها اسم »هيئة تحرير الشام«، علامً أن اإلفراج عنه تم يف إطار عفو شامل. ولكن بعدما شهدت سوريا 
سبع عمليات اختطاف جديدة، ارتفع العدد اإلجاميل للرهائن إىل 31 هذا العام، مام يجعل من هذا البلد أخطر معقل 

للرهائن الصحفيني يف العامل.

ويف املقابل، مل يشهد العراق اإلفراج عن أي من الصحفيني املختطفني، حيث ال يزال 11 يف عداد الرهائن، رغم إعالن 
نهاية الحرب ضد داعش رسمياً يف أواخر 2017، بعد ثالث سنوات من املعارك الضارية، علامً أن انعدام املعلومات عن 

مصريهم يثري املخاوف بشأن إمكانية حدوث األسوأ.

أما يف اليمن، الغارق منذ 2015 يف حرب أهلية تُذكيها الرصاعات اإلقليمية، فقد ازدادت وترية عمليات االختطاف لتطال 
صحفيني جدداً هذا العام، حيث اترتفعت حصيلة املحتجزين بشكل غري قانوين إىل 17، مقابل 12 يف العام املايض.

الصحفيون الرهائن

59 صحفياً من أصل 60 محتجزون كرهائن يف الرشق األوسط.
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  تنظيم الدولة اإلسالمية  24

  الحوثيون  16

  أطراف أخرى )تنظيم القاعدة، هيئة تحرير الشام، هيئات 14 

مستقلة غري معرتف بها، جامعات مسلحة محلية متطرفة ...( 

  جهات مجهولة   6

3.5 ورقة مساومة للجامعات املسلحة املتطرفة

أبرز محتجزي الرهائن 

يظل تنظيم الدولة اإلسالمية يف صدارة مختطفي الصحفيني مبنطقة الرشق األوسط، ثم يليه الحوثيون يف اليمن حيث 
يحتجزون ما ال يقل عن 16 صحفياً، اثنان منهم اختُطفا يف أكتوبر/ترشين األول 2018 مبدينة الحديدة الساحلية حيث 
تدور معارك رشسة منذ الصيف األخري. أما األربعة عرش اآلخرون فإنهم محتجزون يف العاصمة صنعاء، التي سقطت 
تحت سيطرة ميليشيا الحويث قبل أربع سنوات، حيث يوجد 10 صحفيني قيد األرس منذ 2015، كام انضم إليهم ثالثة 
آخرون يف 2018، بينام زُج بصحفي آخر يف معتقالت الحوثيني منذ عام مقابل اإلفراج عن والده، يحيى الجبيحي، الذي 
اختُطف يف أبريل/نيسان 2016 عىل يد الجامعة املتمردة بعد أن رفض مبايعتها وكتابة مقاالت دعائية لها. فبعد أن 
ُحكم عليه باإلعدام يف أبريل/نيسان 2017 بتهمة التواطؤ مع اململكة العربية السعودية، باعتبارها دولة معادية، تم 
اعتقال نجله حمزة الجبيحي – الذي يكتب بدوره ملوقع »التغيري نت«، وذلك مقابل إطالق رساح األب الذي يُعد من 

الوجوه اإلعالمية الشهرية يف البالد.

ويف اليمن دامئاً، ال يزال تنظيم القاعدة يحتجز رهينة يف محافظة حرضموت، ويتعلق األمر مبراسل قناة »اليمن اليوم«، 
فقدت هذه  أن  ومنذ  املكال.  مدينة  للقاعدة يف  مناهضة  يغطي مظاهرات  كان  بينام  اختُطف  الذي  املقري،  محمد 

الجامعة الجهادية سيطرتها عىل املنطقة، انقطعت أخبار املقري، إذ ال أحد يعرف مكان احتجازه حتى اآلن.

الدولة  تنظيم  فإىل جانب  الصحفيني.  املتطرفة عن خطف  اإلسالمية  املسلحة  الجامعات  تتواىن  أيضاً، ال  ويف سوريا 
اإلسالمية، الذي احتجز يف سوريا والعراق ما مجموعه 24 صحفياً، تعتقل هيئة تحرير الشام صحفيَني اثنني مبحافظة 
التنظيم الجهادي عام 2017 بعد اندماج ست جامعات إسالمية  البالد، حيث نشأ هذا  إدلب يف الشامل الغريب من 
سورية متمردة. كام يوجد أربعة معاونني إعالميني يف قبضة لواء تابع للجيش السوري الحر، الذي تدعمه تركيا، حيث 
يُعتقد أنهم محتجزون يف املنطقة الحدودية الرتكية السورية، فيام اعتَقل املتمردون األكراد صحفيَني اثنني آخرين يف 

منطقة الحسكة، شامل رشق سوريا، علامً أن أحدهام يدخل عامه الرابع تحت وطأة األرس.

الصحفيون الرهائن
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املدعومون   - أوكرانيا  انفصاليو  يتواىن  ال  حيث  األوروبية،  القارة  الرصاعات يف رشق  إىل  األوسط  الرشق  مآيس  ومن 
دونباس،  منطقة  يف  واحد  جانب  من  املعلنة  »الجمهوريات«  تعكر صفو  التي  األصوات  إسكات  عن   – روسيا  من 
الصحفي األوكراين  بُؤر سوداء عىل املستوى اإلعالمي. فمنذ 2 يونيو/حزيران 2017، يوجد  التي أصبحت عبارة عن 
ستانيسالف أسييف )الذي يعمل لحساب إذاعة أوروبا الحرة والعديد من الصحف املحلية( يف أيدي السلطات التي 
من  عام  من  أكرث  وبعد  التجسس.  بتهمة  االحتجاز  قيد  يزال  ال  حيث  الشعبية«،  دونيتسك  »جمهورية  قيام  أعلنت 
االعتقال، ظهر ألول مرة يف أغسطس/آب 2018 عىل قناة »روسيا 24« الحكومية، التي بثت »اعرتافاته« بالتجسس، مام 

أثار العديد من املخاوف بشأن سالمته الجسدية والنفسية.

4.5  الصحفيون األجانب: الرهائن املفقودون

يف أكتوبر/ترشين األول 2018، استعاد الصحفي الياباين املستقل جمبي ياسودا حريته بعد ما يزيد عن ثالث سنوات من 
األرس يف سوريا. فمنذ أبريل/نيسان 2014، الذي شهد اإلفراج عن أربعة صحفيني فرنسيني، مل يتم إطالق رساح أي من 
املراسلني األجانب املحتجزين يف الجحيم السوري، والذين يبلغ عددهم اآلن ستة رهائن بعد اإلفراج عن زميلهم الياباين.

ويف اآلونة األخرية، أشارت تقديرات حكومية يف الواليات املتحدة إىل أن األمرييك أوسنت تايس، املتعاون مع واشنطن 
بوست والجزيرة اإلنجليزية الذي اختُطف عام 2012، قد يكون عىل قيد الحياة، إذ ال يوجد يف قبضة جامعة إسالمية 
مسلحة، مؤكدة يف الوقت ذاته أن السلطات املختصة قد اتخذت كل اإلجراءات الالزمة لضامن عودته قريباً إىل بالده. 
ويف املقابل، أكدت مؤسسة »هبة املانحني« يف أغسطس/آب املايض عدم متكنها من دفع الفدية الباهظة التي طالب 
بها خاطفو مصورها شرياز محمد، الذي اختُطف مطلع عام 2017 بالقرب من الحدود السورية-الرتكية بينام كان يف 
مهمة لحساب هذه املؤسسة الخريية الجنوب أفريقية. ومع ذلك، تظل هذه األخرية متشبثة بأمل إطالق رساحه قريباً.

وبغض النظر عن هاتني الحالتني، ال توجد أية أخبار أو أدلة كفيلة بتأكيد بقاء الصحفيني الرهائن اآلخرين عىل قيد 
الحياة، علامً أن انعدام املعلومات بهذا الشأن يبعث عىل القلق، السيام وأن الوضع يف سوريا قد تغري بشكل كبري خالل 

العام املايض.

فقد اختفى الصحفي الفلسطيني-األردين بشار قدومي )قناة الحرة( يف أغسطس/آب 2012 مبنطقة حلب، التي باتت 
املوريتاين  الصحفي  اختفى   ،2013 األول  أكتوبر/ترشين  ويف  األسد.  بشار  للرئيس  املوالية  القوات  سيطرة  تحت  اآلن 
إسحاق ولد املختار وزميله املصور اللبناين سمري كساب بينام كانا ينجزان تقريراً يف حلب لقناة سكاي نيوز عربية، حيث 
شوهدا بعد ستة أشهر عىل قيد الحياة يف محافظة الرقة. أما الصحفي الربيطاين جون كانتيل، الذي اختُطف يف نوفمرب/
ترشين الثاين 2012 واستغله خاطفوه بعد ذلك كأداة لدعايتهم اإلعالمية، فإن آخر ظهور له يعود إىل شهر ديسمرب/

كانون األول 2016 من خالل فيديو تم تصويره يف شوارع املوصل. ومنذ ذلك الحني، انقطعت أخباره متاماً، علامً أن 
هذه املدينة أصبحت اآلن عبارة عن أكوام من الدمار بعد ما شهدته من معارك طاحنة وتفجريات مدوية، وهي التي 
شكلت آخر معاقل تنظيم الدولة اإلسالمية عىل األرايض العراقية، شأنها يف ذلك شأن مدينة الرقة يف سوريا. صحيح أن 
، لكن آخر الرهائن املحتجزين لديه مل يظهر لهم أي أثر بعد، حيث بات  امتداد سيطرة هذا التنظيم عرب البلدين قد وىلىّ

مصريهم مجهوالً أكرث من أي وقت مىض.

الصحفيون الرهائن

https://rsf.org/fr/actualites/rsf-denonce-linstrumentalisation-du-journaliste-britannique-john-cantlie
https://rsf.org/fr/actualites/lappel-de-la-famille-tice-aux-ravisseurs-de-leur-fils-disparu-en-syrie
https://rsf.org/fr/actualites/ukraine-inquietudes-toujours-plus-vives-pour-stanislav-asseiev-detenu-depuis-plus-dun-par-les
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-soulagee-de-la-liberation-du-journaliste-japonais-otage-en-syrie
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-soulagee-de-la-liberation-du-journaliste-japonais-otage-en-syrie
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-soulagee-de-la-liberation-du-journaliste-japonais-otage-en-syrie
https://rsf.org/fr/actualites/lappel-de-la-famille-tice-aux-ravisseurs-de-leur-fils-disparu-en-syrie
https://rsf.org/fr/actualites/premiere-preuve-de-vie-pour-un-otage-en-syrie-rsf-demande-la-liberation-immediate-de-shiraaz-mohamed
https://rsf.org/fr/actualites/premiere-preuve-de-vie-pour-un-otage-en-syrie-rsf-demande-la-liberation-immediate-de-shiraaz-mohamed
https://rsf.org/fr/actualites/cinq-enlevements-quatre-preuves-de-vie-ou-est-bashar-fahmi-al-kadumi
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-denonce-linstrumentalisation-du-journaliste-britannique-john-cantlie
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الصحفيون المفقودون6

أغوستني سيلفا فاسكيز، مفقود يف املكسيك منذ 21 يناير/كانون الثاين 2018. 

شوهد الصحفي املكسييك أغوستني سيلفا فاسكيز )22 عاماً( آخر مرة يف يناير/كانون الثاين 2018 يف بلدية ماتياس 
رومريو، علامً أنه كان يكتب يف صفحة الجرائم بصحيفة إيل سول ديل إيستمو يف والية أواكساكا الجنوبية. فقبل بضعة 
أيام من اختفائه، قام بتغطية عملية عسكرية أدت إىل مصادرة أسلحة واعتقال ثالثة أشخاص يف املنطقة. وأفاد أب 
الصحفي بأن رجالً جاء إليهم بصفته محامي املعتقلني، ليطلب من أغوستني اإلدالء بشهادته لصالحهم، لكن هذا األخري 

رفض القيام بذلك.

فالدميري ليغانيور، مفقود يف هايتي منذ 14 مارس/آذار 2018.

مصور  ريبورتاج  إلنجاز  منزله  عاماً(   30( ليغانيور  فالدميري  املستقل  الهايتي  املصور  غادر   ،2018 مارس/آذار   14 يف 
مبقاطعة غراند رافني، وبالضبط يف حي مارتيسانت، أحد أفقر وأعنف مناطق العاصمة بورت أو برانس. لكنه اختفى 
عن األنظار متاماً منذ ذلك اليوم. وبعد أيام قليلة من اختفائه، أعلنت الرشطة أنها عرثت عىل عظام برشية يف أرض 
قاحلة بالقرب من املنطقة التي شوهد فيها املصور آخر مرة، متعهدة بإجراء اختبار للحمض النووي لتك العظام. ورغم 
إرصار أرسته وجمعيات الصحفيني املحلية، إال أن نتائج االختبار مل تُنرش أبداً، إذ مل تُعلن ال الرشطة وال الجهات القضائية 

الهايتية عن أي تقدم يف سري التحقيقات.

ليونيد ماخينيا، 2018 مفقود يف روسيا منذ 7 يونيو/حزيران.

اختفى ليونيد ماخينيا )35 عاماً( بتاريخ 7 يونيو/حزيران 2018 يف فولغوغراد، جنوب غرب روسيا، حيث مل يظهر له 
أثر منذ صباح ذلك اليوم الذي أجرى فيه محادثة هاتفية مع زوجته، التي مل تاُلحظ أي يشء غري طبيعي حينها. يُذكر 
أن ليونيد ماخينيا هو رئيس تحرير املوقع اإلخباري املحيل فولغوغرادسيك ريبورتر املستقل، الذي ينرش بانتظام مقاالت 
ناقدة للسلطات املحلية. وبعد فشل جميع محاوالت البحث عن الصحفي، قررت اللجنة املحلية لتقيص الحقائق يف 

يوليو/متوز 2018 فتح تحقيق يف ما قد يكون »جرمية قتل«، ولكنه مل يُسفر عن أي يشء حتى اآلن.

اختفى ثالثة صحفيني خالل عام 2018

بينام شهد العام املايض عودة الصحفَيني االثنني اللذين كانا مفقوَدين يف باكستان وبنغالدش، وثقت مراسلون بال حدود 
ثالث حاالت اختفاء جديدة يف 2018، حيث ُسجلت اثنتان منها يف أمريكا الالتينية وواحدة يف روسيا.

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. 

https://rsf.org/fr/rapports/journalistes-disparus-le-tragique-record-mexicain
https://rsf.org/fr/actualites/haiti-rsf-sinquiete-de-la-disparition-du-photojournaliste-vladjimir-legagneur
https://rsf.org/fr/actualites/haiti-rsf-sinquiete-de-la-disparition-du-photojournaliste-vladjimir-legagneur
https://rsf.org/fr/actualites/russie-vive-inquietude-pour-un-journaliste-porte-disparu-depuis-trois-mois
https://rsf.org/fr/actualites/russie-vive-inquietude-pour-un-journaliste-porte-disparu-depuis-trois-mois
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اإلجراءات التي تقوم بها مراسلون بال حدود7

<  ويف سياق الصعوبات املتزايدة التي تلقي بظاللها عىل الصحافة والصحفيني، 
تعمل مراسلون بال حدود عىل وضع مقرتحات وتقدميها بهدف تغيري هذا الوضع، 
حيث أطلقت يف اآلونة األخرية مبادرة »ميثاق اإلعالم والدميقراطية«، الذي ينص 
عىل الحق يف الوصول إىل معلومات موثوقة واعتبار فضاء اإلعالم واالتصال مبثابة 
منفعة عامة للبرشية، مع وضع التزامات للمنصات وإنشاء فريق خرباء دويل معني 

باإلعالم والدميقراطية، عىل غرار الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.

د بها علناً. < وعالوة عىل ذلك، تُبلِّغ املنظمة يومياً عن االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وتُندِّ

مجاالت  أنشطتها يف  من خالل  املحلية  واملنظامت  اإلعالم  ووسائل  للصحفيني  الدعم  بال حدود  مراسلون  تقدم  كام   >
الحامية واملساعدة القانونية وبناء القدرات. 

منذ اعتامد قرار مجلس األمن رقم 2222 يف مايــو/أيــار 2015، ترشف مراسلون بال حــدود عىل تنسيـــق حملة   >
ProtectJournalists# لتعيني ممثل خاص لألمني العام لألمم املتحدة من أجل االضطالع مبسألة سالمة الصحفيني، وهي 
املبادرة التي تحظى بتأييد متزايد من الدول وبدعم 130 من وسائل اإلعالم واملنظامت والنقابات يف مختلف أنحاء العامل. 
وبالفعل استجاب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس لهذه الدعوات من خالل تعيني 14 جهة تنسيق داخل بعض 

وكاالت األمم املتحدة وُشعبها من أجل االضطالع مبسألة سالمة الصحفيني.

https://rsf.org/fr/actualites/lengagement-de-chefs-detat-et-de-gouvernement-sur-la-base-de-la-declaration-sur-linformation-et-la

