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تأسيسـÀـها
ـامل .ومنــذ
مراســلون بــا حــدود منظمــة مســتقلة معنيــة بالدفــاع عــن حريــة اإلعــام واســتقالليته وتعدديتــه يف
propos
RSFالعـde
عــام  ،1985تتخــذ املنظمــة مــن باريــس مقـرا ً لهــا ،وهــي تحظــى بصفــة استشــارية لــدى األمــم املتحــدة ومنظمــة اليونســكو
Fondée en 1985, Reporters sans frontières (RSF) œuvre pour la liberté, l’indépendance et le
pluralismeـر
املوزعــن عــى أكـ
partoutمــن املراســلني
planète.إضافlaــةsurإىل شــبكة
ـر العــامل،
الدوليــة عـ
 consultatifوالفـ
à13l’ONUمــن املكاتــب
l’Unesco,الàيقـetـل عــن
ولديهــا مــا
du journalisme
Dotée
ـروعd’un
statut
l’organisation
Paris
dispose
bureaux
sections
dans le
ـوين
baséeـم الدعــم القانـ
تعبئـàـة وتقديـ
ـات
deــال حمـ
14ـن خ
ـدان مـ
 etيف امليـ
العاملــن
الصحفيــن
mondeـاس
etــم باألسـ
correspondantsـثdeتدع
مــن  130بلــدا ً ،حيـ
dans 130 pays. Elle soutient concrètement les journalistes sur le terrain grâce à des campagnes
deـة
mobilisation,عمليـ
desـوذات وكُتيبــات
ـاص وخـ
légalesالرصـ
matérielles,اتetواقيــة مــن
 desالبدنيــة (سـر
الســامة
etـزة وأدوات
بأجهـ
ِّ deدهــم
sécuritéـن م
physiqueـم ،فضـاً عـ
واملــادي لهـ
aides
dispositifs
outils
(gilets
)et assurances
protection
(ateliers
ـنني
pare-balles,ــر السـ
 casques,حــدود عــى م
guidesراســلون بــا
pratiquesباتــت م
الرقمــي) .كــا
etــل حــول األمــن
 deعم
(ورش
digitaleـة الرقميــة
ـن) والحاميـ
deـبل التأمـ
وسـ
ُ
sécurité numérique). L’organisation est devenue aujourd’hui un interlocuteur incontournable pour
طرفـاً أساســياً
lesـة
gouvernementsلحريـ
ـام تصنيفهــا العاملــي
queكل عـ
lesـر
institutionsــا تنـ
الدوليــة ،علـاً أنه
ـات واملؤسســات
التواصــل مـ
Classementيف leعمليــة
ainsi
internationales,
الحكومـet
chaqueـعpublie
année
mondial de la liberté de la presse, devenu un outil de référence.
الصحافــة ،الــذي أصبــح أداة مرجعيــة يف هــذا املجــال.
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ﺠﺰﻭ ﻥ

مالحظة منهجية
تشــمل الحصيلــة الســنوية ملنظمــة مراســلون بــا حــدود الصحفيــن املحرتفــن وكذلــك غــر املحرتفــن ،فضـاً
عــن املعاونــن اإلعالميــن .ومــع ذلــك ،مييــز تقريــر  2020يف تفاصيلــه بــن مختلــف فئــات الفاعلــن يف الحقــل
اإلعالمــي ،وذلــك بهــدف إتاحــة الفرصــة ملقارنــة الوضــع مــع الســنوات الســابقة.
ف ُمنــذ أن أحدثتــه مراســلون بــا حــدود عــام  ،1995يقــوم التقريــر املتعلــق باالنتهــاكات املرتكبــة ضــد
الصحفيــن عــى بيانــات دقيقــة يتــم جمعهــا عــى مــدار الســنة ،حيــث تســتقي املنظمــة بعنايــة فائقــة
املعلومــات التــي مــن شــأنها أن تؤكــد بشــكل مطلــق ،أو عــى األقــل مــن خــال قرينــة قويــة جــدا ً ،أن
احتجــاز الصحفيــن املعنيــن أو اختطافهــم أو اختفاءهــم نتيجــ ٌة مبــارشة ملامرســة نشــاطهم اإلعالمــي.
األرقــام الــواردة يف هــذه الحصيلــة تشــمل فقــط الحــاالت املســجلة بحلــول  1ديســمرب/كانون األول  2020وال
تأخــذ يف االعتبــار حــاالت اإلفـراج أو االعتقــاالت التــي حدثــت بعــد هــذا التاريــخ.
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ال يـزال عــدد الصحفيــن املحتجزيــن يف جميــع أنحــاء العــامل مرتفعــا عــى نحــو قيــايس .فبحلــول آخــر أشــهر عــام  ،2020كان مــا
ال يقــل عــن  387صحفيـاً يقبعــون خلــف القضبــان بســبب عملهــم اإلعالمــي ،مقابــل  389يف عــام  ،2019الــذي كان قــد شــهد
زيــادة بنســبة  ٪12يف عــدد الصحفيــن املحتجزيــن مقارنــة بحصيلــة  ،2018علـاً أن الســنوات الخمــس األخــرة ســجلت ارتفاعـاً
بنســبة  ٪17يف أعــداد الصحفيــن القابعــن يف الســجون (املحرتفــن منهــم وغــر املحرتفــن) ،حيــث بلــغ العــدد اإلجــايل 328
صحفي ـاً مســجوناً يف .2015
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كــا ازداد عــدد الصحفيــات املحتجـزات مبــا ال يقــل عــن  ٪35مقارنــة بالعــام املــايض 42 :مقابــل  31يف الســنة املنرصمــة .هــذا
ومتثــل النســاء  ٪11مــن نســبة الصحفيــن املحتجزيــن ،التــي ارتفعــت بـــ  ٪8مقارنــة مــع العــام املــايض.
وإذا كان عــام  2020قــد شــهد اإلف ـراج عــن معتقلــن بارزيــن ،مثــل الصحفيــة اإليرانيــة الشــهرية والناشــطة الحقوقيــة نرجــس
محمــدي ،التــي اســتعادت حريتهــا يف  1ديســمرب/كانون األول ،فــإن  17مــن زميالتهــا يف املهنــة مازلــن قابعــات وراء القضبــان،
مــن بينهــن  4يف بيالروســيا ،التــي تــن تحــت موجــة قمــع غــر مســبوقة منــذ االنتخابــات الرئاســية املثــرة للجــدل التــي أقيمــت
يف  9أغســطس/آب  .2020كــا تعــج الســجون بأربــع صحفيــات يف إيـران و 2يف الصــن ،حيــث تأججــت وتــرة القمــع مــع األزمــة
الصحيــة الحاليــة ،مقابــل  3يف مــر و 2يف كمبوديــا ،وواحــدة يف كل مــن فيتنــام وغواتيــاال.
هــذا وقــد كان لجائحــة كوفيــد 19-تأثــر واضــح عــى عــدد الصحفيــن املحتجزيــن هــذا العــام .فبينــا تعالــت الدعــوات للمطالبة
باإلفـراج العاجــل عــن ســجناء الــرأي ،مبــن فيهــم الصحفيــون ،تفاديـاً إلصابتهــم بالفــروس أثنــاء االحتجــاز ،حصــل العكــس متامـاً
يف خضــم األزمــة الصحيــة ،حيــث تزايــدت أعــداد الفاعلــن اإلعالميــن القابعــن خلــف القضبــان ،إذ مــازال  14صحفي ـاً قيــد
االحتجــاز منــذ اعتقالهــم بســبب تغطيتهــم للجائحــة ومــا يتعلــق بهــا مــن قضايــا.
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أكــر مــن نصــف الصحفيــن املحتجزيــن عــر العــامل ( )٪61يقبعــون يف ســجون خمــس دول فقــط .فللعــام الثــاين عــى التــوايل،
متثــل الصــن ومــر واململكــة العربيــة الســعودية وفيتنــام وســوريا أكــر خمســة ســجون للصحفيــن يف العــامل.
خــال عــام  ،2020حافظــت الصــن عــى الصــدارة بعدمــا بلــغ عــدد املحتجزيــن فيهــا  117صحفيــاً ،ثلثهــم ( )45مــن غــر
املحرتفــن ،عل ـاً أن آلــة قمــع نظــام بكــن مل تعــد تقتــر فقــط عــى الصحفيــن املحليــن ،حيــث ال ت ـزال الصحفيــة األس ـرالية
مــن أصــل صينــي ،تشــينغ يل ،التــي تعمــل إلحــدى وســائل اإلعــام الصينيــة ،قيــد االحتجــاز يف مــكان رسي منــذ اعتقالهــا دون
أيــة تهمــة رســمية منــذ  14أغســطس/آب .2020أمــا غــوي مينهــاي ،النــارش الســويدي مــن أصــل صينــي واملقيــم يف هونــغ كونــغ،
فقــد ُحكــم عليــه بعــر ســنوات ســجناً يف فرباير/شــباط املــايض بتهمــة «الكشــف بطريقــة غــر قانونيــة عــن أرسار الدولــة لجهــة
خارجيــة» ،وهــو الــذي اختُطــف يف تايالنــد عــام .2015
هــذا وتتنافــس ثــاث دول عــى زعامــة منطقــة الــرق األوســط يف هــذا الســجل املخــزي .ففــي اململكــة العربيــة الســعودية،
وصــل عــدد املعتقلــن إىل  34صحفي ـاً يف اإلجــال ،حيــث تــم إطــاق دعــوة للتعبئــة مــن أجــل اإلف ـراج عنهــم مبناســبة انعقــاد
قمــة العرشيــن يف الريــاض شــهر نوفمرب/ترشيــن الثــاين املــايض .وبينــا يقبــع بعــض الصحفيــن واملدونــن خلــف القضبــان منــذ
عــام  ،2012فقــد تــم إرجــاء موعــد محاكامتهــم إىل أجــل غــر مســمى منــذ بدايــة جائحــة كوفيــد ،19-عل ـاً أن مثــل هــذه
املحاكــات عــادة مــا تــدور وســط تعتيــم كبــر.
ويف مــر ،بينــا مل يتــم اإلفـراج عــن معظــم الصحفيــن الذيــن طالتهــم موجــة االعتقــاالت يف ســبتمرب/أيلول  ،2019التحــق بهــم
يف االحتجــاز زمــاء آخــرون ،حيــث تلجــأ الســلطات دامئـاً إىل ذريعــة «االنتــاء إىل جامعــة إرهابيــة» و»نــر أخبــار كاذبــة» مــن
أجــل الــزج بالصحفيــن يف الســجون أو إبقائهــم خلــف القضبــان .وهــذا ينطبــق عــى صحف َيــي اليــوم الســابع ،هــاين جريشــة
وســيد شــحته ،شــأنهام يف ذلــك شــأن شــيامء ســامي وإســام الكلحــي ،مــن موقــع درب اإلخبــاري املســتقل.
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أمــا يف ســوريا ،حيــث تعــود جــل حــاالت االعتقــال إىل بدايــة الحــرب األهليــة يف  ،2011فــإن قامئــة الصحفيــن املحتجزيــن مل تشــهد
أي تغيــر يُذكــر ،حيــث ال ت ـزال أخبــار املعتقلــن منقطعــة عــن أهاليهــم يف معظــم األحيــان .وعندمــا تتلقــى األُرس خ ـرا ً عــن
مصــر أبنائهــا ،فعــادة مــا يتعلــق األمــر بتأكيــد اختفائهــم ،كــا هــو حــال الزوجــة الســابقة للمــدون جهــاد جــال ،الــذي زُج بــه
يف الســجن عــام  .2012ففــي مطلــع  ،2020متكنــت مــن الوصــول إىل شــهادة وفــاة تؤكــد مخاوفهــا بشــأن مرصعــه داخــل أســوار
الســجن ،رمبــا بفعــل مــا طالــه مــن تعذيــب ،علـاً أن الوثيقــة التــي حصلــت عليهــا أكــدت أن املــدون فــارق الحيــاة يف عــام ،2016
لكنهــا مل تحــدد يف املقابــل ســبب الوفــاة.
ويف فيتنــام ،شــنت الســلطات موجــة جديــدة مــن االعتقــاالت يف مايو/أيــار ويونيو/حزي ـران  ،2020حيــث احتجــزت  7صحفيــن
محرتفــن و 21مدون ـاً ،إذ يُر َّجــح أن تكــون تلــك الحملــة الشــعواء مرتبطــة باق ـراب موعــد انعقــاد مؤمتــر الحــزب الشــيوعي
الفيتنامــي ،املقــرر عقــده يف يناير/كانــون الثــاين  .2021فقــد تــم اعتقــال العديــد مــن أعضــاء جمعيــة الصحفيــن املســتقلني
الفيتناميــن ،مبــن فيهــم رئيســها فــام تــي دونــج .ومل تتوقــف أيــادي القمــع عنــد هــذا الحــد ،بــل شــددت قبضتهــا عــى األصــوات
الحــرة يف أكتوبر/ترشيــن األول املــايض بإلقــاء القبــض عــى فــام دوان ترانــج ،الفائــزة عــام  2019بجائــزة مراســلون بــا حــدود
للصحفــي األكــر تأث ـرا ً.

بيالروسيا تحت وطأة قمع غير مسبوق
بحلــول  1ديســمرب/كانون األول ،كان  8صحفيني بيالروســيني
ال يزالــون رهــن االحتجــاز .فمنــذ يــوم  9أغســطس/آب
الــذي شــهد انعقــاد االنتخابــات الرئاســية املثــرة للجــدل،
تــم اعتقــال مــا ال يقــل عــن  370صحفي ـاً لف ـرات زمنيــة
متفاوتــة ،حيــث بلغــت مــدة حبســهم أكــر مــن  880يومـاً
يف اإلجــال.
صحيــح أن وســائل اإلعــام املســتقلة كانــت دامئـاً مســتهدفة
بشــدة مــن قبــل نظــام ألكســندر لوكاشــينكو ،بيــد أن وتــرة
القمــع والعنــف ضــد األصــوات الحــرة ازدادت بعــرة
أضعــاف منــذ انتخابــات  9أغســطس/آب ومــا صاحبهــا مــن
ح ـراك احتجاجــي ســلمي واســع النطــاق ،حيــث أظهــرت
أجهــزة الدولــة اســتعدادها لفعــل أي يشء يف ســبيل منــع
تغطيــة املظاهــرات ،وذلــك مــن خــال إقــدام الســلطات
عــى اعتقــال  23صحفيــاً غــداة يــوم االقــراع ،علــاً أن
بعضهــم احتُجــزوا يف ظــروف مروعــة ،مــن رضب تعســفي
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وتعريــة بشــكل مهــن وحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة
والطعــام واملرحــاض ،ناهيــك عــن إبقائهــم يف أوضــاع غــر
مريحــة داخــل زنازيــن مكتظــة ...وعمومــاً تــم اعتقــال
حــوايل ســتني مراســاً خــال نهايــة األســبوع األخــر مــن
شــهر أغســطس/آب.
هــذا وقــد بــات الصحفيــون يواجهــون خطــر املالحقــة
الجنائيــة وتشــديد العقوبــات ضدهــم .ذلــك أن االعتقــاالت
التعســفية ،التــي تهــدف إىل ترهيــب وإســكات الصحافــة،
عــادة مــا تنتهــي بإدانــة الصحفيــن بعــد محاكــات جائــرة.
وعــاوة عــى ذلــك ،يتعــرض املراســلون امليدانيــون لشــتى
أشــكال العنــف ومــا يصاحبهــا مــن ســحب لبطاقــات
اعتامدهــم وطــرد للصحفيــن األجانــب ورقابــة عــى
اإلنرتنــت والصحافــة املكتوبــة ،بينــا تتزايــد يف املقابــل
حمــات الدعايــة الحكوميــة يف وســائل اإلعــام التابعــة
للدولــة.
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رغــم أنهــا ليســت شــاملة ،إال أن البيانــات التــي جمعتهــا مراســلون بــا حــدود يف إطــار مــروع املرصــد  ،19الــذي تــم إنشــاؤه
يف مــارس/آذار  ،2020تكشــف عــن زيــادة مهولــة عــى مســتوى انتهــاكات حريــة الصحافــة يف ربيــع  ،2020مــع بدايــة انتشــار
فــروس كورونــا عــر العــامل .فمــن بــن مــا يزيــد عــن  300حالــة مرتبطــة مبــارشة بالتغطيــة الصحفيــة لألزمــة الصحيــة يف الفــرة
مــا بــن  1فرباير/شــباط و 30نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2020والتــي شــملت مــا يقــرب مــن  450صحفيــاً ،متثــل االســتجوابات
واالعتقــاالت التعســفية وحدهــا  ٪35مــن االنتهــاكات املســجلة (متقدمــة عــى أحــداث العنــف الجســدي أو املعنــوي التــي متثــل
 ٪30مــن االنتهــاكات املوثقــة).
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هــذا وقــد تزايــدت وتــرة االســتجوابات واالعتقــاالت بأربعــة أضعــاف بــن شــهري مــارس/آذار ومايو/أيــار  .2020ذلــك أن
قوانــن الطــوارئ أو التدابــر االســتثنائية امل ُعتمــدة يف جــزء كبــر مــن العــامل ملواجهــة جائحــة كوفيــد 19-ســاهمت بشــكل واضــح
يف «تقييــد املعلومــات» والحــد مــن حريــة تنقــل الفاعلــن اإلعالميــن املعنيــن بإخبــار الــرأي العــام ونقــل الصــورة عــن الجائحــة،
وذلــك إمــا باعتقالهــم لفــرة وجيــزة أو الــزج بهــم يف الســجون .ففــي الهنــد مثـاً ،تــم اســتهداف مــا ال يقــل عــن  48صحفيـاً مــن
خــال مالحقتهــم قضائيـاً ،مــا أدى إىل اعتقــال نحــو خمســة عــر صحفيـاً قبــل إطــاق رساحهــم بكفالــة بعــد أســبوع إىل أربعــة
أســابيع مــن االحتجــاز.
كــا ُســجلت زيــادة أخــرى يف عــدد الحــاالت املرتبطــة بتغطيــة أزمــة كوفيــد 19-منــذ مطلــع الخريــف ،الــذي شــهد بدايــة املوجــة
الثانيــة مــن الجائحــة ،يف أوروبــا عــى وجــه الخصــوص .بيــد أن تقييــد حريــة الصحفيــن مل يتــم بنفــس الدرجــة ،حيــث تركــزت
االنتهــاكات هــذه املــرة يف حــاالت العنــف واالعتــداءات باألســاس .ومــع ذلــك ،فــإن مــا لوحــظ مــن قمــع مشــدد يف النصــف األول
مــن  2020كانــت لــه آثــار مســتدامة .فبينــا تــم اإلفـراج عــن معظــم الصحفيــن بعــد ســاعات قليلــة ،أو حتــى أيــام أو أســابيع
مــن اعتقالهــم ،ال يـزال  14قابعــن خلــف القضبــان يف ثــاث مناطــق مــن العــامل :آســيا والــرق األوســط وأفريقيــا.
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آسيا،
مركز القمع العالمي
يُس ـ َّجل أكــر عــدد مــن معتقــي كوفيــد )10( 19-يف القــارة اآلســيوية ،حيــث ظهــر فــروس كورونــا ألول مــرة وحيــث ُوثقــت
معظــم انتهــاكات حريــة الصحافــة املتعلقــة بتغطيــة الجائحــة.

تشانغ تشان
© Handout

رين تشيتشيانغ
© DR

ففــي هــذا الســياق ،فرضــت الصــن رقابــة كبــرة عــى االنتقــادات التــي طالــت إدارة بكــن لألزمــة الصحيــة
عــر منصــات التواصــل االجتامعــي املعمــول بهــا يف البــاد ،حيــث ال يـزال مــا ال يقــل عــن  7قيــد االحتجــاز يف
عالقــة بتغطيــة جائحــة كوفيــد ،19-ومــن بينهــم صحفيــون وكاشــفو فضائــح ومحللــون سياســيون مؤثــرون يف
الــرأي العــام .وقــد شــملت القامئــة أســاء بــارزة مثــل الصحف َيــن غــر املحرتفَــن ،كاي وي ( )蔡伟وتشــن
مــي ( ،)陈玫اللذيــن اعتُقــا بتهمــة «تأجيــج الخالفــات والتحريــض عــى االضطرابــات» بعــد مســاهمتهام
يف نــر مقــاالت ومقابــات حــول األزمــة الصحيــة عــى منصــة جيتهــاب (التــي ت ُعنــى بأرشــفة محتويــات
املنصــات واملواقــع الصينيــة التــي تحذفهــا أجهــزة الرقابــة الحكوميــة) .كــا احتُجــزت املحاميــة والصحفيــة
غــر املحرتفــة تشــانغ تشــان ( ،)張 展التــي اعتُقلــت لنفــس األســباب عــى خلفيــة الفيديوهــات التــي بثتهــا
مبــارشة مــن ووهــان عــى تويــر ويوتيــوب ،يف أوائــل فرباير/شــباط ،حيــث أخــرت الــرأي العــام عــن جائحــة
كوفيــد .19-وهــي تقبــع حالي ـاً يف أحــد ســجون شــنغهاي ،حيــث تُــرب عــن الطعــام يف انتظــار محاكمتهــا،
بعــد إجبارهــا عــى االع ـراف بالتهــم املنســوبة إليهــا.
أمــا عندمــا ت ُجــرى املحاكــات ،فــإن األحــكام الصــادرة ميكــن أن تحمــل يف طياتهــا عقوبــات شــديدة القســوة،
كــا هــو حــال املحلــل الســيايس ريــن تشيتشــيانغ ( .)任志強فبينــا كان يُعتــر يف عــداد امل ُغيَّبــن يف
منتصــف شــهر مــارس/آذار بعــد تنديــده بفشــل النظــام الحاكــم يف إدارة األزمــة الصحيــةُ ،حكــم عليــه بالســجن
 18عامـاً وغرامــة قدرهــا  4.2مليــون يــوان (حــوايل  535ألــف يــورو) ،وذلــك بتهمــة «الفســاد واختــاس األمــوال
العامــة» ،علـاً أنــه أيضـاً عضــو يف الحــزب الشــيوعي الصينــي.
وبدورهــا ،شــهدت بورمــا زيــادة ملحوظــة يف وتــرة قمــع حريــة الصحافــة خــال هــذه الجائحــة ،حيــث
ُحكــم عــى زاو يــي هتــت ،رئيــس تحريــر وكالــة داي بيــاو لألنبــاء ،بســنتني ســجناً يف  20مايو/أيــار ،2020بعــد
محاكمــة جائــرة شــابتها الكثــر مــن الشــوائب والعلــل .وكان قــد اعتُقــل قبــل ذلــك بشــهر عــى خلفيــة كشــفه
لخــر وفــاة شــخص مصــاب بفــروس كورونــا يف واليــة كاريــن بــرق بورمــا.
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ويف بنغالديــش ،ال ي ـزال رســام الكاريكاتــر الشــهري ،أحمــد كبــر كيشــور ،واملــدون
والكاتــب ،مشــتاق أحمــد ،قيــد االحتجــاز الســابق للمحاكمــة بعــد أن شــملتهم حملة
االعتقــاالت التــي شــنتها الســلطات عــى نطــاق واســع يف مايو/أيــار ،حيــث ُوجهــت
لهــا تهمــة «بــث شــائعات ومعلومــات مغلوطــة حــول وضــع أزمــة كورونــا عــى
فيســبوك» .بيــد أن مشــتاق أحمــد مل يقــم يف الواقــع ســوى بنــر مقــال يســتنكر فيــه
انعــدام معــدات الوقايــة للعاملــن يف قطــاع الرعايــة الصحيــة ،بينــا نــر أحمــد كبــر
كيشــور سلســلة مــن الرســوم الكاريكاتوريــة لشــخصيات سياســية بعنــوان «الحيــاة يف
زمــن كورونــا».

أحمد كبري كيشور

مشتاق أحمد

© Netra News

© New Age Photo

عدد حاالت االيقاف و االعتقال المرتبطة بالكوفيد حسب المناطق الجغرافية *
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الصحفيون المحتجزون
في الشرق األوسط،
من المستحيل على الصحفيين انتقاد إدارة األزمة الصحية
يف منطقــة الــرق األوســط ،اســتغلت العديــد مــن األنظمــة الحاكمــة وبــاء كوفيــد 19-لتشــديد قبضتهــا عــى وســائل اإلعــام
و ُغــرف األخبــار ،حيــث ال ي ـزال  3صحفيــن محتجزيــن بســبب مقــاالت ذات صلــة بجائحــة كورونــا.
ففــي األردن ،أجــرى الصحفــي البنغالديــي املقيــم يف عــان ،ســليم عــكاش ،تحقيق ـاً حــول الوضــع املعيــي
ملواطنيــه الذيــن يعملــون يف هــذا البلــد ،والذيــن تخلــت عنهــم الســلطات املحليــة متام ـاً منــذ بدايــة الحجــر
الصحــي .فــكان مصــر املراســل االعتقــال يف  14أبريل/نيســان  ،2020علـاً أنــه ال يـزال قابعـاً يف ســجن الســلط
بســبب مــا وصفتــه الســلطات األردنيــة انتهــاكاً لقانــون مهــم.

رقية (أرشف) النفاري
© DR

ويف إيـران ،حيــث كثفــت الســلطات مضايقاتهــا للصحفيــن الذيــن حاولــوا اإلبــاغ عــن مــدى انتشــار الفــروس
والحالــة الوبائيــة الحقيقيــة يف البــاد ،تــم حبــس حميــد حجــو املــرف عــى حســاب تليغ ـرام لوكالــة إيلنــا
لألنبــاء والــذي ال ي ـزال قيــد االحتجــاز منــذ أبريل/نيســان ،عــى خلفيــة نــر رســم كاريكاتــوري يســخر مــن
الشــخصيات الدينيــة التــي دافعــت عــن اســتخدام عالجــات إســامية للتعــايف مــن اإلصابــة بفــروس كورونــا.
مــن جهتهــا ،ســتبقى الطالبــة والصحفيــة غــر املحرتفــة رقيــة (أرشف) النفــاري خلــف القضبــان حتــى نهايــة
العــام بعــد اعتقالهــا عــى خلفيــة تغريــدات انتقــدت فيهــا طريقــة تعامــل الحكومــة مــع األزمــة الصحيــة.

في أفريقيا،
تضاعفت وتيرة االعتقاالت ثالث مرات في غضون ثالثة أشهر فقط
يُعتــر الروانــدي ديــودون نيونســينجا الصحفــي األفريقــي الوحيــد الــذي مــازال قيــد االعتقــال حتــى اآلن بتهمــة «خــرق تعليــات
الحجــر الصحــي» ،علـاً أن الرشطــة ألقــت القبــض عــى مديــر املوقــع التلفزيــوين إيشــيام يت.يف بينــا كان يغطــي تأثــر التدابــر
التــي اتخذتهــا الســلطات عــى املواطنــن ويحقــق يف تُهــم االغتصــاب التــي نُســبت إىل الجنــود املســؤولني عــن إنفــاذ قانــون حظــر
التجول.
أمــا منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحـراء ،فرغــم أنهــا مل تتأثــر بالجائحــة إال الحقـاً وبدرجــة أقــل مــن معظــم مناطــق العــامل األخــرى،
فإنهــا مل تســلم مــن موجــة االنتهــاكات ضــد الفاعلــن اإلعالميــن .ففــي تقريــر نُــر بالرشاكــة مــع منظمــة كاريكاتــر مــن أجــل
الســام ،ســلطت مراســلون بــا حــدود الضــوء عــى تزايــد عــدد اعتقــاالت الصحفيــن يف أفريقيــا جنــوب الصحـراء بثالثــة أضعــاف
بــن  15مــارس/آذار و 15مايو/أيــار  2020مقارنــة بالفــرة نفســها مــن العــام الســابق .ويف اإلجــالُ ،ســجلت  40حالــة اعتقــال
ذات صلــة بتغطيــة الجائحــة بــن بدايــة مــارس/آذار ونهايــة نوفمرب/ترشيــن الثــاين .ففــي زميبابــوي ،أمــى الصحفــي االســتقصايئ
هوبويــل تشــينونو مــا يقــرب مــن شــهر ونصــف الشــهر خلــف القضبــان ،حيــث يدفــع مثــن مســاهمته يف الكشــف عــن قضيــة
اختــاس أمــوال عامــة تتعلــق بـراء معــدات ملكافحــة فــروس كورونــا.
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الصحفيون المحتجزون
آلة القمع تكشر عن أنيابها ضد الصحفيين الناقدين
في أمريكا الالتينية

رغــم أن قامئــة الصحفيــن املحتجزيــن أصبحــت خاليــة مــن «معتقــي كوفيــد »-19يف أجــزاء أخــرى مــن العــامل وخاصــة يف
منطقــة أمريــكا ،إىل حــدود كتابــة هــذا التقريــر ،إال أن بيئــة العمــل قــد تغــرت متام ـاً بالنســبة للفاعلــن يف الحقــل اإلعالمــي.
فقــد تدهــورت الظــروف بشــكل مهــول منــذ بدايــة تفــي الجائحــة يف الجــزء الجنــويب مــن القــارة األمريكيــة ،حيــث ال يســلم
الصحفيــون والصحفيــات مــن االعتــداءات (الجســدية واللفظيــة) والضغــوط وحمــات املضايقــة ،ناهيــك عــن اإلجـراءات القانونيــة
التعســفية اآلخــذة يف االزديــاد .فبالنســبة للحكومــات االســتبدادية التــي يقودهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،نيكــوالس مــادورو
يف فنزويــا وخــوان أورالنــدو هرينانديــز يف هنــدوراس ودانييــل أورتيغــا يف نيكاراغــوا وميغيــل ديــاز كانيــل يف كوبــا ،كانــت األزمــة
الصحيــة مبثابــة ذريعــة مثاليــة لتشــديد آلــة القمــع املســلطة عــى اإلعالميــن الناقديــن واملســتقلني واملعارضــن .ففــي هــذه
البلــدان ،طــال االعتقــال واالحتجــاز واالســتجواب العديــد مــن الصحفيــن الذيــن نــروا معلومــات حــول انتشــار الفــروس أو
شــككوا يف اإلجـراءات الرســمية التــي اتخذتهــا الســلطات ملواجهــة األزمــة ،حيــث كان هــذا مصــر الصحفــي الفنزويــي املســتقل
دارفينســون روخــاس ،الــذي اختــر ضمــن قامئــة  2020ألبطــال اإلعــام التــي نرشتهــا مراســلون بــا حــدود ،إذ زُج بــه يف الســجن
ملــدة  12يوم ـاً بســبب تغريــدة شــككت يف مصداقيــة األرقــام الرســمية حــول الحالــة الوبائيــة يف البــاد.

أوروبا وآسيا الوسطى:
الفيروس ذريعة مثالية لتكثيف الضغوط
يف جــل أنحــاء أوروبــا الرشقيــة وآســيا الوســطى ،أدت األزمــة الصحيــة إىل تفاقــم وتــرة قمــع حريــة الصحافــة .ذلــك أن ترســانة
القوانــن التعســفية حــول األخبــار الكاذبــة واالتهامــات املتتاليــة بانتهــاك إجـراءات الحجــر الصحــي أو التباعــد االجتامعــي ،كانــت
كلهــا مبثابــة ذرائــع مثاليــة العتقــال الصحفيــن العاملــن لوســائل اإلعــام املســتقلة ،وخاصــة خــال أشــهر الربيــع املــايض يف بلــدان
مثــل أذربيجــان وكازاخســتان وطاجيكســتان وروســيا .ففــي خضــم ذلــك ،اســتجوبت الرشطــة تاتيانــا فولتســكايا صحفيــة موقــع
( Sever.Realiiالتابــع للمحطــة اإلذاعــة األمريكيــة راديــو أوروبــا الحرة/راديــو ليــريت ) وتابعتهــا قضائي ـاً بتهمــة «نــر أخبــار
كاذبــة» عــى خلفيــة مقابلــة أجرتهــا مــع طبيــب (فضــل عــدم كشــف هويتــه) حيــث تــم تســليط الضــوء عــى غيــاب أجهــزة
التنفــس االصطناعــي يف املستشــفيات .ويف بيالروســيا ،قُبــض عــى الصحفــي االســتقصايئ املتخصــص يف الشــؤون الصحيــة ،ســرجي
ساتســوك ،بتهمــة «الفســاد» بعــد افتتاحيــة شــكك فيهــا بصحــة األرقــام الرســمية ،منتقــدا ً يف الوقــت ذاتــه تعامــل الرئيــس
ألكســندر لوكاشــينكو مــع الجائحــة .ورغــم إطــاق رساحــه تحــت الضغــوط الدوليــة ،إال أن الصحفــي مــازال متابَعـاً أمــام القضــاء،
حيــث يواجــه عقوبــة جنائيــة قــد تصــل إىل  10ســنوات ســجناً.
وبدورهــا اســتغلت الســلطات يف أوروبــا الوســطى ودول البلقــان هــذه األزمــة الصحيــة لتشــديد الخنــاق عــى وســائل اإلعــام
الناقــدة ،ســواء مــن خــال قوانــن ســالبة للحريــة ،كــا هــو الحــال يف املجــر أو رصبيــا ،أو مــن خــال اعتقــال الصحفيــن ،ســواء
يف رصبيــا أو كوســوفو أو بولنــدا أو حتــى يف إقليــم أروبــا ،التابــع للتــاج الهولنــدي.
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الصحفيون المحتجزون
أسماء بارزة في قائمة المحتجزين

خالد درارين
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شــهد عــام  2020بشــكل خــاص اعتقــال وحبــس خالــد درارين ،مراســل منظمــة مراســلون بــا حــدود وقنــاة
 TV5 Mondeيف الجزائــر ومديــر موقــع قصبــة تريبــون اإلخبــاري ،الــذي حكمــت عليــه محكمــة االســتئناف
يف العاصمــة الجزائــر بســنتني ســجناً نافــذا ً يف ســبتمرب/أيلول  2020بتهمــة االعتــداء عــى وحــدة الــراب
الوطنــي ،وذلــك عــى خلفيــة تدوينتــن نرشهــا عــى منصــات التواصــل االجتامعــيُ ،منهيـاً إحداهــا بعبــارة:
«عاشــت حريــة الصحافــة!» .فبســبب تغطيتــه للحـراك الشــعبي الجزائــري منــذ عــام  ،2019أصبــح درارين يف
دائــرة الضغــوط ومحــاوالت اإلفســاد ،إال أن نزاهتــه مــن جهــة وتصعيــد الســلطات ضــده مــن جهــة أخــرى
جعــا منــه رمــزا ً حقيقيــاً لحريــة الصحافــة يف الجزائــر ،حيــث تــم تشــكيل لجنــة دعــم وطنيــة ودوليــة
للضغــط مــن أجــل اإلفـراج عنــه.
وغــر بعيــد عــن الجزائــر ،ال يــزال الصحفــي عمــر الــرايض ُعرضــة للمضايقــات واملالحقــات القضائيــة يف
املغــرب املجــاور .فمنــذ أن شــارك يف تأســيس موقــع لوديســك اإلخبــاري ،أنجــز ال ـرايض تحقيقــات صحفيــة
حــول مختلــف املواضيــع الحساســة منــذ مــا يزيــد عــن  10ســنوات ،مــا جعلــه مســتهدفاً مــن قبــل النظــام
املغــريب .وبعــد الكشــف عــن اســتهدافه مــن قبــل برنامــج التجســس التابــع لرشكــة ( NSOالتــي تبيعــه
للــدول فقــط) ،مل متــر ســوى  48ســاعة حتــى اتهــم بالتجســس لصالــح جهــات أجنبيــة ،قبــل أن تضــاف إليهــا
أيض ـاً تهمــة االغتصــاب ،عل ـاً أنــه ال ي ـزال قيــد االحتجــاز منــذ  29يوليو/متــوز.
كــا طالــت أيــادي االحتجــاز هــذا العــام الصحفيــة الفيتناميــة فــام دوان ترانــج ،الفائــزة بجائــزة التأثــر يف
نســخة  2019لجوائــز مراســلون بــا حــدود لحريــة الصحافــة ،حيــث اعتُقلــت مطلــع أكتوبر/ترشيــن األول
مــن منزلهــا يف مدينــة هــويش مينــه ،ل ُيــزج بهــا يف الســجن بتهمــة «الدعايــة ضــد الدولــة» ،وذلــك عــى
خلفيــة تأسيســيها ملجلــة لــوات خــوا اإللكرتونيــة املختصــة يف الشــؤون القانونيــة وإرشافهــا كذلــك عــى رئاســة
تحريــر ذي فيتناميــز  -وهــا منـران إعالميــان يتيحــان للقـراء اســتيعاب مضامــن قوانــن البــاد للدفــاع عــن
حقوقهــم والصمــود أمــام تعســف الحــزب الحاكــم .فقبــل شــهر مــن اعتقالهــا ،نُــر لهــا تحقيــق أجرتــه حــول
مذبحــة دونــج تــام ،نســبة إىل اســم قريــة تقــع يف ضواحــي هانــوي ،والتــي اقتحمتهــا قــوات الرشطــة بعنــف
يف يناير/كانــون الثــاين املــايض إلخــاد مقاومــة األهــايل املحتجــن عــى اســتيالء الســلطات عــى أراضيهــم.
وكانــت فــام دوان ترانــج قــد تركــت رســالة مكتوبــة للكشــف عنهــا يف حــال اعتقالهــا ،حيــث أكــدت فيهــا أنهــا
ال تريــد الحريــة لنفســها ولكنهــا تطمــح إىل «يشء أكــر :الحريــة لفيتنــام».
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عندما تتضاعف المخاوف بحدوث األسوأ
ينضــم اســم فــام دوان ترانــج إىل الثالثــة املحتجزيــن اآلخريــن مــن الفائزيــن بجوائــز مراســلون بــا حــدود ،والذيــن صــدرت
بشــأنهم أنبــاء باعثــة عــى القلــق .ففــي الصــن ،يعــاين هوانــغ يك ( 57ســنة) مــن مشــاكل صحيــة خطــرة ،وهــو الفائــز بجائــزة
حريــة الصحافــة لعــام  ،2004تكرميـاً لــه عــى تأســيس موقــع  Tianwang 64اإلخبــاري املعنــي بقضايــا حقــوق اإلنســان (والــذي
تُــوج أيضـاً بجائــزة مراســلون بــا حــدود لعــام  ،)2016علـاً أن هوانــغ يك كان قــد ُحكــم عليــه العــام املــايض  12عامــا يف الســجن.
ويف اململكــة العربيــة الســعودية ،أكمــل املــدون رائــف بــدوي عامــه الثامــن خلــف القضبــان ،وهــو الحائــز عــى جائــزة املواطــن
الصحفــي لعــام  ،2014علـاً أنــه أرضب عــن الطعــام عــدة مـرات احتجاجـاً عــى ظــروف احتجــازه .وإذا كانــت آخــر املعلومــات
عــن مصــره ناقصــة فإنهــا تبقــى مقلقــة إىل حــد بعيــد .ويف إيـرانُ ،حكــم يف  2015عــى املصــور ســهيل عــريب ،الحائــز عــى جائــزة
الصحفي-املواطــن لعــام  ،2017بالســجن ســبع ســنوات ونصــف ،حيــث خــاض بــدوره إرضابـاً عــن الطعــام احتجاجـاً عــى ظــروف
احتجــازه ،علـاً أن والدتــه أكــدت أنــه قابــع يف الحبــس االنفـرادي حاليـاً .ومل تتوقــف املالحقــات واملضايقــات عنــد هــذا الحــد،
بــل ُحكــم عــى أمــه بالســجن  18شــهرا ً يف أكتوبر/ترشيــن األول املــايض بتهمــة «الدعايــة ضــد النظــام» ،يف انتظــار قـرار محكمــة
االســتئناف.
ويف  30يونيو/حزيـران  ،2020حكمــت إيـران باإلعــدام عــى روح اللــه زم ،مديــر قنــاة تلغـرام آمــد نيــوز ،الــذي أثــر حولــه جــدل
كبــر بســبب صالتــه بأجهــزة مخابـرات أجنبيــة ،علـاً أنــه اشــتهر بانتقــاده الشــديد للنظــام اإليـراين .وقــد اختطفــه عنــارص مــن
حــرس الثــورة يف  12أكتوبر/ترشيــن األول  2019خــال رحلــة قــام بهــا إىل العـراق قادمـاً مــن فرنســا ،حيــث كان يعيــش الجئـاً،
ثــم اقتيــد قـرا ً إىل إيـران ليُــدان مبــا ال يقــل عــن  13تهمــة يف إطــار محاكمــة جائــرة.
ويف اململكــة املتحــدة ،تدهــورت بشــكل مهــول ظــروف احتجــاز مؤســس موقــع ويكيليكــس ،جوليــان أســانج ،الــذي يقبــع يف
ســجن بيلــارش شــديد الحراســة بينــا يتــم النظــر يف طلــب تســليمه للواليــات املتحــدة .ففــي خضــم تدابــر الحجــر الصحــي
املعتمــدة يف البــاد ،مل يتمكــن أســانج مــن االنتقــال إىل غرفــة املؤمتـرات عــر الفيديــو لحضــور جميــع جلســات االســتامع .كــا أن
تكاثــر حــاالت اإلصابــة بفــروس كوفيــد 19-يف جنــاح الســجن حيــث ينتظــر البــت يف قضيتــه أدى إىل زيــادة عزلتــه يف زنزانتــه،
مــا أثــار مخــاوف عديــدة بشــأن تدهــور صحتــه الجســدية وحالتــه النفســية أكــر فأكــر.

داويت إسحاق
© Kalle Ahlsén

كــا يســود قلــق كبــر حــول مصــر اإلريــري داويــت إســحاق ،الصحفــي الــذي قــى أطــول مــدة يف الســجن
عــى الصعيــد العاملــي ،حيــث تجــاوز خــال هــذا العــام ســقف الســبعة آالف يــوم خلــف القضبــان ،عل ـاً
أنــه حصــل عــى الجنســية الســويدية قبــل اعتقالــه .فقــد أُلقــي عليــه يف بلــده دون تهمــة واضحــة ،حيــث مل
يحاكَــم حتــى اآلن ،وهــو الــذي مــازال قيــد الحبــس االنفـرادي منــذ عــام  ،2001بينــا مل يحصــل أقاربــه منــذ
 2005عــى أي دليــل يؤكــد أنــه مــازال عــى قيــد الحيــاة .يُذكــر أن منظمــة مراســلون بــا حــدود رفعــت يف
نهايــة أكتوبر/ترشيــن األول  2020دعــوى قضائيــة ضــد عــدد مــن كبــار املســؤولني يف إريرتيــا بتهمــة ارتــكاب
جرميــة ضــد اإلنســانية ،حيــث شــملت قامئــة امل ُ َّدعــى عليهــم الرئيــس أســياس أفورقــي ،املاســك بزمــام الســلطة
يف البــاد منــذ .1993
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الصحفيون الرهائن
البلدان األكثر خطورة

العراق
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سوريا

أبرز محتجزي الرهائن
 25تنظيم الدولة اإلسالمية
 7الحوثيون
 13جهــات أخــرى (القاعــدة ،هيئــة تحريــر الشــام ،ســلطات حكــم ذايت
غــر معــرف بهــا ،جامعــات مســلحة متطرفــة)
 9جهات مجهولة
يوجــد يف العــامل حاليـاً  54صحفيـاً رهينــة ،أي بنســبة  ٪5أقــل مــن العــام املــايض ،علـاً أن أغلــب الرهائــن مازالــوا محتجزيــن يف
ثــاث دول مبنطقــة الــرق األوســط (ســوريا واليمــن والعـراق).
الصحفــي الرهينــة :تعتــر مراســلون بــا حــدود أن صحفي ـاً يف عــداد الرهائــن منــذ اللحظــة التــي يقــع فيهــا بــن أيــدي جهــة غــر حكوميــة تهــدد
بقتلــه أو إصابتــه أو مواصلــة احتجــازه مــن أجــل الضغــط عــى طــرف ثالــث (دولــة أو منظمــة أو مجموعــة مــن األشــخاص) بهــدف إجبــاره عــى
القيــام بعمــل معــن ،علـاً أن احتجــاز الرهائــن ميكــن أن يكــون لــه دوافــع سياســية و/أو اقتصاديــة (أي عندمــا ينطــوي عــى مطالبــة بدفــع فديــة).
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الرهائن المفرج عنهم معدودون على رؤوس األصابع
بعــد عامــن ونصــف مــن االحتجــاز ،تــم اإلفـراج عــن الصحفــي األوكـراين ستانيســاف أســييف يف  29ديســمرب/كانون األول ،2019
يف إطــار عمليــة تبــادل لــأرسى بــن االنفصاليــن املوالــن لروســيا يف دونبــاس والســلطات األوكرانيــة ،حيــث شــملت الصفقــة
تحريــر نحــو  200أســر .وبذلــك أصبحــت ســوريا والع ـراق واليمــن آخــر معقــل للصحفيــن املحتجزيــن كرهائــن يف العــامل.
وبــدوره ،شــهد اليمــن عمليــة لتبــادل األرسى خــال عــام  ،2020مــا أتــاح إطــاق رساح  5مــن الصحفيــن املحليــن الذيــن كانــوا
يف ســجون الحوثيــن ،الذيــن يســتخدمون احتجــاز الرهائــن كورقــة مســاومة حقيقيــة ،علـاً أن  7صحفيــن مختطفــن عــى أيــدي
هــذه الجامعــة مازالــوا ينتظــرون اإلف ـراج عنهــم ،ومــن بينهــم  4محكــوم عليهــم باإلعــدام ،هــم عبــد الخالــق عم ـران وأكــرم
الوليــدي وحــارث حميــد وتوفيــق املنصــوري ،الذيــن كانــوا يعملــون يف وســائل إعــام مقربــة مــن حــزب اإلصــاح ،الــذي يحكــم يف
املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الرســمية .فبعــد اختطافهــم يف عــام  ،2015حكــم عليهــم الحوثيــون أخـرا ً يف أبريل/نيســان
 2020بتهمــة التجســس لصالــح اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث باتــوا مهدديــن بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحقهــم يف أي وقــت.

توفيق املنصوري
© DR

حارث حميد
© DR

أكرم الوليدي
© DR

عبد الخالق عمران
© DR

ويف العـراق وســوريا ،تعــود معظــم عمليــات االختطــاف إىل  ،2014-2015عندمــا بســط تنظيــم الدولــة اإلســامية ســيطرته عــى
أجـزاء مــن البلديــن .وبينــا اســتعادت الســلطات الرســمية الســيطرة عــى معظــم تلــك األرايض ،فــإن أخبــار الصحفيــن املختطفني
مازالــت منقطعــة متامـاً ،حيــث مل يُفــرج إال عــى واحــد منهــم يف نهايــة عــام  ،2019بعــد مــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات يف األرس،
ويتعلــق األمــر باملصــور الجنــوب أفريقــي شـراز محمــد ،الــذي كان يعمــل يف مؤسســة «هبــة املانحــن» الخرييــة ،والــذي اختُطــف
يف يناير/كانــون الثــاين  2017ببلــدة دركــوش شــال ســوريا ،قــرب الحــدود الرتكيــة .ووفقـاً للروايــة الرســمية الصــادرة عــن املنظمــة
غــر الحكوميــة التــي كان يعمــل لحســابها ،فــإن شـراز متكــن مــن «الهــروب» مــن خاطفيــه ونُقــل إىل تركيــا مبســاعدة «أشــخاص
خييــن» .وبينــا ال تـزال هويــة خاطفيــه مجهولــة ،إال أن العديــد مــن األصابــع تشــر إىل هيئــة تحريــر الشــام ،التــي تســيطر عــى
ِّ
هــذه املنطقــة تحديــدا ً.
كــا تشــر العديــد مــن التقاريــر إىل تــورط هيئــة تحريــر الشــام يف قضيــة أرس رهينــة أخــرى ،علـاً أن هــذه الجامعــة الجهاديــة
تُعتــر وريثــة جبهــة النــرة ،الفــرع الســوري لتنظيــم القاعــدة .ذلــك أن جــل املــؤرشات تُرجــح أن يكــون هــذا التنظيــم الــذي
يســيطر اآلن عــى منطقــة إدلــب  -آخــر معاقــل املعارضــة يف شــال رشق ســوريا  -هــو املســؤول عــن اختطــاف املواطــن األمريــي
بــال عبــد الكريــم يف عــام  ،2020ويتعلــق األمــر مبؤســس قنــاة  ،OGNوالــذي كانــت تربطــه عالقــة جيــدة مــع هيئــة تحريــر
الشــام إىل أن قــام ببــث مقابلــة مــع زوجــة أحــد الرهائــن املحتجزيــن لــدى هــذه الجامعــة ،والــذي يُرجــح أن يكــون قــد تعــرض
للتعذيــب .وجديــر بالذكــر أن بــال عبــد الكريــم مــازال محتجـزا ً يف مــكان مجهــول منــذ آب/أغســطس .2020
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ويف ســوريا أيضـاً ،ظهــرت هــذا العــام إشــارات إيجابيــة يف إطــار جهــود البحــث عــن املراســل األمريــي أوســن
تايــس .فبينــا ظلــت قضيتــه دون جديــد يُذكــر منــذ اختطافــه يف إحــدى نقــاط التفتيــش بالقــرب مــن
دمشــق يف أغســطس/آب  ،2012أكــد وزيــر خارجيــة الواليــات املتحــدة مايــك بومبيــو أن مســؤوالً أمريكي ـاً
بــارزا ً حــل بالعاصمــة الســورية إلجـراء مفاوضــات مبــارشة مــع الســلطات ،متهـاً إياهــا برفــض الكشــف عــن
معلومــات حــول مصــر الصحفــي .فبينــا ظهــر للمــرة األخــرة قبــل مثــاين ســنوات عــى رشيــط فيديــو دون
الكشــف عــن هويــة خاطفيــه ،فــإن املفاوضــات الجاريــة مــع ســلطات بشــار األســد تبعــث عــى األمــل يف أنــه
ال يـزال عــى قيــد الحيــاة وأنــه محتجــز حاليـاً يف أحــد ســجون النظــام.
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عــى عكــس حصيلــة العــام املــايض ،الــذي مل يشــهد أيــة حالــة اختفــاء جديــدة ،تــم توثيــق اختفــاء ثالثــة صحفيــن يف ،2020
موزعــن عــى ثــاث مناطــق مــن العــامل :الــرق األوســط وأفريقيــا جنــوب الصح ـراء وأمريــكا الالتينيــة.
تَعتــر منظمــة مراســلون بــا حــدود صحفيـاً مــا يف عــداد املفقوديــن حــن ال توجــد أدلــة كافيــة لتحديــد مــا إذا كان قــد قُتــل
أو وقــع ضحيــة لعمليــة اختطــاف ،بينــا مل ت ُعلــن أيــة جهــة مســؤوليتها عــن اختفائــه عــى نحو موثــوق به.

توفيق التميمي
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بويرا بواليست
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دييس ليزيث مينا هوامان
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اخ ُتطــف مســؤول صحــف املحافظــات يف جريــدة الصبــاح العراقيــة ،توفيــق التميمــي ،مــن أمــام منزلــه يف
بغــداد بينــا كان متوجهـاً إىل عملــه صبــاح التاســع مــن آذار/مــارس  .2020وحتــى اآلن ،مل تعلــن أيــة جهــة
مســؤوليتها عــن هــذه الجرميــة ومل يتــم رســمياً طلــب أيــة فديــة مقابــل اإلفـراج عنــه .لكــن قبــل اختطافــه
بيومــن ،كان التميمــي قــد نــر تدوينــة عــر صفحتــه الشــخصية عــى فيســبوك ،متســائالً عــن مصــر كاتــب
ونــارش بــارز كان قــد اختُطــف بــدوره .ورغــم تأكيــدات رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي بــأن
الحكومــة تبــذل «كل مــا يف وســعها ملتابعــة الجنــاة» و»تقدميهــم إىل العدالــة» ،ال تــزال أخبــار التميمــي
منقطعــة عــن أقاربــه بعــد نحــو تســعة أشــهر مــن اختفائــه.
يف  16يونيو/حزيــران  ،2020اخ ُتطــف بويــرا بواليســت ،مديــر إذاعــة باكومبيــي املحليــة ،عــى أيــدي
مســلحني يف محافظــة نور-كيفــو رشقــي جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة (زائــر ســابقاً) ،بينــا كان ي ـزاول
عملــه الصحفــي .وقــد اســتخدم الخاطفــون هاتفــه الشــخيص للمطالبــة بفديــة قدرهــا  5000دوالر أمريــي
(حــوايل  4000يــورو) .وبينــا مل تتمكــن أرسة بواليســت مــن جمــع هــذا املبلــغ ،أبلغهــا الخاطفــون بإعــدام
الصحفــي يف  19يونيو/حزيــران .ومنــذ ذلــك الحــن ،انقطــع االتصــال بالخاطفــن نهائيــاً ومل يتــم العثــور
عــى بويـرا بواليســت أبــدا ً رغــم التنبيهــات التــي أطلقتهــا مراســلون بــا حــدود واملنظمــة الرشيكــة لهــا يف
جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،الصحفــي يف خطــر ،التــي راســلت محافــظ املنطقــة ملطالبــة الســلطات
املحليــة بحشــد كل جهودهــا وإمكاناتهــا يف هــذا الصــدد.
يف  26يناير/كانــون الثــاين  ،2020اختفــت ديــي ليزيــث مينــا هوامــان ،صحفيــة قنــاة فرايــم املحليــة يف
أياكوتشــو (وســط بــرو) ،بعــد تغطيــة االنتخابــات البلديــة التــي شــهدتها املدينــة يف ذلــك اليــوم ،عل ـاً أن
املراســلة الشــابة ( 21ســنة) كانــت تغطــي الشــؤون املحليــة ومل يســبق لهــا أن تلقــت أيــة تهديــدات تتعلــق
بعملهــا الصحفــي .وقــد فُقــد االتصــال بهــا ومل يعــد يظهــر لهــا أثــر منــذ أن كانــت يف الطريــق بــن وســط
مدينــة أياكوتشــو ومدينــة ســان فرانسيســكو .وبعــد مــرور أكــر مــن تســعة أشــهر عــى اختفائهــا ،ال ت ـزال
التحقيقــات ت ـراوح مكانهــا ،رغــم أن العديــد مــن الشــكوك تحــوم حــول ضلــوع رفيقهــا يف هــذه القضيــة.
يُذكــر أن «فرايــم» هــي األحــرف األوىل املختــرة ملنطقــة فــايل دي لــوس ريــوس أبورميــاك وإينــي ومانتــارو،
وهــي املعقــل الرئيــي ملنتجــي الكوكايــن واملتاجريــن بــه يف بــرو ،حيــث اختفــت أكــر مــن  3000امــرأة بــن
يناير/كانــون الثــاين ويوليو/متــوز  ،2020بحســب ديــوان املظــامل البــرويف.
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إبراميو مباروكو
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يف  7أبريل/نيســان  ،2020اختفــى الصحفــي يف إذاعــة باملــا املجتمعيــة إبراميــو مباروكــو مبحافظــة كابــو
ديلجــادو شــال موزمبيــق ،وهــو الــذي ذكــر يف رســالته األخــرة أنــه «محــاط بالجنــود» ،حيــث مل يــره أي
مــن أقاربــه منــذ ذلــك الحــن .وجديــر بالذكــر أن منطقــة كابــو ديلجــادو تــن تحــت هجــات املتمرديــن
اإلســاميني ،علــاً أن الســلطات املوزمبيقيــة متنــع أيــة تغطيــة إعالميــة هنــاك ،حيــث تلجــأ إىل الصمــت
والتعتيــم تــارة ،بينــا تكتفــي تــارة أخــرى بإدانــة مــا تصفــه بـ»التضليــل» اإلعالمــي بشــأن الوضــع يف هــذه
املنطقــة ،كــا فعــل رئيــس الدولــة مؤخ ـ ًرا .ويثــر هــذا االختفــاء قل ًقــا متزاي ـ ًدا داخــل أوســاط أهــل مهنــة
الصحافــة ،علـاً أن الجيــش كان قــد اعتقــل يف عــام  2019اثنــن مــن املراســلني العاملــن يف هــذه املحافظــة،
حيــث بقيــا قيــد االحتجــاز لعــدة أشــهر ودون أي إج ـراء قانــوين.
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