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À propos de RSF

Fondée en 1985, Reporters sans frontières (RSF) œuvre pour la liberté, l’indépendance et le 
pluralisme du journalisme partout sur la planète. Dotée d’un statut consultatif à l’ONU et à l’Unesco, 
l’organisation basée à Paris dispose de 14 bureaux et sections dans le monde et de correspondants 
dans 130 pays. Elle soutient concrètement les journalistes sur le terrain grâce à des campagnes 
de mobilisation, des aides légales et matérielles, des dispositifs et outils de sécurité physique 
(gilets pare-balles, casques, guides pratiques et assurances) et de protection digitale (ateliers de 
sécurité numérique). L’organisation est devenue aujourd’hui un interlocuteur incontournable pour 
les gouvernements ainsi que les institutions internationales, et publie chaque année le Classement 
mondial de la liberté de la presse, devenu un outil de référence.

الحصيلة بإيجاز

مالحظة منهجية

الصحفيون المحتجزون
باألرقام

 أكبر خمسة سجون في العالم
 تأثير كوفيد 19 

أسماء بارزة في قائمة المحتجزين
عندما تتضاعف المخاوف بحدوث األسوأ

الصحفيون الرهائن
باألرقام

البلدان ذات الخطورة العالية
 الرهائن المفرج عنهم معدودون على رؤوس األصابع

الصحفيون المفقودون

أربع صحافيين مفقودين خالل سنة 2020 

   p. 3

   p. 4

1    p. 5

2  p. 16

3    p. 20

مراســلون بــال حــدود منظمــة مســتقلة معنيــة بالدفــاع عــن حريــة اإلعــالم واســتقالليته وتعدديتــه يف العــامل. ومنــذ تأسيســها 

عــام 1985، تتخــذ املنظمــة مــن باريــس مقــراً لهــا، وهــي تحظــى بصفــة استشــارية لــدى األمــم املتحــدة ومنظمــة اليونســكو 

ولديهــا مــا ال يقــل عــن 13 مــن املكاتــب والفــروع الدوليــة عــرب العــامل، إضافــة إىل شــبكة مــن املراســلني املوزعــني عــى أكــر 

مــن 130 بلــداً، حيــث تدعــم باألســاس الصحفيــني العاملــني يف امليــدان مــن خــالل حمــالت تعبئــة وتقديــم الدعــم القانــوين 

هــم بأجهــزة وأدوات الســالمة البدنيــة )ســرات واقيــة مــن الرصــاص وخــوذات وكُتيبــات عمليــة  واملــادي لهــم، فضــالً عــن مدِّ

وُســبل التأمــني( والحايــة الرقميــة )ورش عمــل حــول األمــن الرقمــي(. كــا باتــت مراســلون بــال حــدود عــى مــر الســنني 

طرفــاً أساســياً يف عمليــة التواصــل مــع الحكومــات واملؤسســات الدوليــة، علــاً أنهــا تنــر كل عــام تصنيفهــا العاملــي لحريــة 

الصحافــة، الــذي أصبــح أداة مرجعيــة يف هــذا املجــال.
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تشــمل الحصيلــة الســنوية ملنظمــة مراســلون بــال حــدود الصحفيــني املحرفــني وكذلــك غــر املحرفــني، فضــالً 

عــن املعاونــني اإلعالميــني. ومــع ذلــك، مييــز تقريــر 2020 يف تفاصيلــه بــني مختلــف فئــات الفاعلــني يف الحقــل 

اإلعالمــي، وذلــك بهــدف إتاحــة الفرصــة ملقارنــة الوضــع مــع الســنوات الســابقة.

ــد  ــة ض ــاكات املرتكب ــق باالنته ــر املتعل ــوم التقري ــام 1995، يق ــدود ع ــال ح ــلون ب ــه مراس ــذ أن أحدثت فُمن

ــة  ــة فائق ــة بعناي ــث تســتقي املنظم ــدار الســنة، حي ــا عــى م ــم جمعه ــة يت ــات دقيق ــني عــى بيان الصحفي

ــداً، أن  ــة ج ــة قوي ــالل قرين ــن خ ــل م ــى األق ــق، أو ع ــكل مطل ــد بش ــأنها أن تؤك ــن ش ــي م ــات الت املعلوم

ــي. ــاطهم اإلعالم ــة نش ــارشة ملارس ــٌة مب ــم نتيج ــم أو اختفاءه ــني أو اختطافه ــني املعني ــاز الصحفي احتج

األرقــام الــواردة يف هــذه الحصيلــة تشــمل فقــط الحــاالت املســجلة بحلــول 1 ديســمرب/كانون األول 2020 وال 

تأخــذ يف االعتبــار حــاالت اإلفــراج أو االعتقــاالت التــي حدثــت بعــد هــذا التاريــخ. 

مالحظة منهجية
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ال يــزال عــدد الصحفيــني املحتجزيــن يف جميــع أنحــاء العــامل مرتفعــا عــى نحــو قيــايس. فبحلــول آخــر أشــهر عــام 2020، كان مــا 

ال يقــل عــن 387 صحفيــاً يقبعــون خلــف القضبــان بســبب عملهــم اإلعالمــي، مقابــل 389 يف عــام 2019، الــذي كان قــد شــهد 

زيــادة بنســبة 12٪ يف عــدد الصحفيــني املحتجزيــن مقارنــة بحصيلــة 2018، علــاً أن الســنوات الخمــس األخــرة ســجلت ارتفاعــاً 

ــدد اإلجــايل 328  ــغ الع ــث بل ــني(، حي ــر املحرف ــم وغ ــني منه ــني القابعــني يف الســجون )املحرف ــداد الصحفي بنســبة 17٪ يف أع

صحفيــاً مســجوناً يف 2015.

الصحفيون المحتجزون

باألرقام 

387
صحفيًا محتجزًا

42 امرأة    

 (9 %)

345 رجالً 

(91 %)
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كــا ازداد عــدد الصحفيــات املحتجــزات مبــا ال يقــل عــن 35٪ مقارنــة بالعــام املــايض: 42 مقابــل 31 يف الســنة املنرصمــة. هــذا 

ومتثــل النســاء 11٪ مــن نســبة الصحفيــني املحتجزيــن، التــي ارتفعــت بـــ 8٪ مقارنــة مــع العــام املــايض. 

وإذا كان عــام 2020 قــد شــهد اإلفــراج عــن معتقلــني بارزيــن، مثــل الصحفيــة اإليرانيــة الشــهرة والناشــطة الحقوقيــة نرجــس 

ــان،  ــن قابعــات وراء القضب ــة مازل ــي اســتعادت حريتهــا يف 1 ديســمرب/كانون األول، فــإن 17 مــن زميالتهــا يف املهن محمــدي، الت

مــن بينهــن 4 يف بيالروســيا، التــي تــن تحــت موجــة قمــع غــر مســبوقة منــذ االنتخابــات الرئاســية املثــرة للجــدل التــي أقيمــت 

يف 9 أغســطس/آب 2020. كــا تعــج الســجون بأربــع صحفيــات يف إيــران و2 يف الصــني، حيــث تأججــت وتــرة القمــع مــع األزمــة 

الصحيــة الحاليــة، مقابــل 3 يف مــرص و2 يف 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 

باإلفــراج العاجــل عــن ســجناء الــرأي، مبــن فيهــم الصحفيــون، تفاديــاً إلصابتهــم بالفــروس أثنــاء االحتجــاز، حصــل العكــس متامــاً 

ــد  ــاً قي ــازال 14 صحفي ــان، إذ م ــف القضب ــن القابعــن خل ــن اإلعالمي ــدت أعــداد الفاعل ــث تزاي ــة، حي ــة الصحي يف خضــم األزم

االحتجــاز منــذ اعتقالهــم بســبب تغطيتهــم للجائحــة ومــا يتعلــق بهــا مــن قضايــا.   

الصحفيون المحتجزون

https://rsf.org/fr/actualites/iran-nouvel-acharnement-judiciaire-contre-la-journaliste-narges-mohammadi
https://rsf.org/fr/actualites/iran-nouvel-acharnement-judiciaire-contre-la-journaliste-narges-mohammadi
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20201008-iran-apr%C3%A8s-5-ans-prison-lib%C3%A9ration-la-militante-droits-humains-narges-mohamm
https://rsf.org/fr/actualites/iran-nouvel-acharnement-judiciaire-contre-la-journaliste-narges-mohammadi
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34 
اململكة العربية 

السعودية

28 
فيتنام

1

أكــر مــن نصــف الصحفيــن املحتجزيــن عــر العــامل )61٪( يقبعــون يف ســجون خمــس دول فقــط. فللعــام الثــاين عــى التــوايل، 

متثــل الصــن ومــر واململكــة العربيــة الســعودية وفيتنــام وســوريا أكــر خمســة ســجون للصحفيــن يف العــامل.

ــر  ــن غ ــم )45( م ــاً، ثلثه ــا 117 صحفي ــن فيه ــدد املحتجزي ــغ ع ــا بل ــدارة بعدم ــى الص ــني ع ــت الص ــام 2020، حافظ ــالل ع خ

املحرفــني، علــاً أن آلــة قمــع نظــام بكــني مل تعــد تقتــرص فقــط عــى الصحفيــني املحليــني، حيــث ال تــزال الصحفيــة األســرالية 

مــن أصــل صينــي، تشــينغ يل، التــي تعمــل إلحــدى وســائل اإلعــالم الصينيــة، قيــد االحتجــاز يف مــكان رسي منــذ اعتقالهــا دون 

أيــة تهمــة رســمية منــذ 14 أغســطس/آب2020. أمــا 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 ثــالث دول عــى زعامــة منطقــة الــرق األوســط يف هــذا الســجل املخــزي. ففــي اململكــة العربيــة الســعودية، 

وصــل عــدد املعتقلــني إىل 34 صحفيــاً يف اإلجــال، حيــث تــم إطــالق دعــوة للتعبئــة مــن أجــل اإلفــراج عنهــم مبناســبة انعقــاد 

قمــة العريــن يف الريــاض شــهر نوفمرب/تريــن الثــاين املــايض. وبينــا يقبــع بعــض الصحفيــني واملدونــني خلــف القضبــان منــذ 

ــل هــذه  ــاً أن مث ــد-19، عل ــة جائحــة كوفي ــذ بداي ــر مســمى من ــم إىل أجــل غ ــد محاكاته ــم إرجــاء موع ــد ت ــام 2012، فق ع

املحاكــات عــادة مــا تــدور وســط تعتيــم كبــر.

ويف مــرص، بينــا مل يتــم اإلفــراج عــن معظــم الصحفيــني الذيــن طالتهــم موجــة االعتقــاالت يف ســبتمرب/أيلول 2019، التحــق بهــم 

يف االحتجــاز زمــالء آخــرون، حيــث تلجــأ الســلطات دامئــاً إىل ذريعــة »االنتــاء إىل جاعــة إرهابيــة« و«نــر أخبــار كاذبــة« مــن 

ــوم الســابع، هــاين جريشــة  ــي الي ــان. وهــذا ينطبــق عــى صحفيَ ــزج بالصحفيــني يف الســجون أو إبقائهــم خلــف القضب أجــل ال

وســيد شــحته، شــأنها يف ذلــك شــأن شــياء ســامي وإســالم الكلحــي، مــن موقــع درب اإلخبــاري املســتقل. 

الصحفيون المحتجزون

أكبر خمسة سجون في العالم

الصني

117
سوريا

27

مرص

30

https://rsf.org/fr/actualites/chine-rsf-appelle-pekin-liberer-la-presentatrice-cheng-lei
https://rsf.org/fr/actualites/chine-rsf-appelle-pekin-liberer-la-presentatrice-cheng-lei
https://rsf.org/fr/actualites/chine-rsf-appelle-les-democraties-se-mobiliser-pour-liberer-lediteur-suedois-gui-minhai
https://rsf.org/fr/actualites/chine-rsf-appelle-les-democraties-se-mobiliser-pour-liberer-lediteur-suedois-gui-minhai
https://rsf.org/fr/actualites/sommet-du-g20-riyad-rsf-appelle-au-soutien-du-public-pour-la-liberation-des-journalistes-detenus-en
https://rsf.org/fr/actualites/sommet-du-g20-riyad-rsf-appelle-au-soutien-du-public-pour-la-liberation-des-journalistes-detenus-en
https://rsf.org/fr/actualites/egypte-deux-journalistes-emprisonnes-lun-deux-infecte-par-le-covid-19
https://rsf.org/fr/actualites/egypte-deux-journalistes-emprisonnes-lun-deux-infecte-par-le-covid-19
https://rsf.org/fr/actualites/lentourage-dun-journaliste-egyptien-vise-par-les-autorites-un-odieux-moyen-de-pression
https://rsf.org/fr/actualites/lentourage-dun-journaliste-egyptien-vise-par-les-autorites-un-odieux-moyen-de-pression
https://rsf.org/fr/actualites/lentourage-dun-journaliste-egyptien-vise-par-les-autorites-un-odieux-moyen-de-pression
https://rsf.org/fr/actualites/lentourage-dun-journaliste-egyptien-vise-par-les-autorites-un-odieux-moyen-de-pression
https://rsf.org/fr/actualites/egypte-deux-journalistes-emprisonnes-lun-deux-infecte-par-le-covid-19
https://rsf.org/fr/actualites/egypte-deux-journalistes-emprisonnes-lun-deux-infecte-par-le-covid-19
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أمــا يف ســوريا، حيــث تعــود جــل حــاالت االعتقــال إىل بدايــة الحــرب األهليــة يف 2011، فــإن قامئــة الصحفيــني املحتجزيــن مل تشــهد 

ــا تتلقــى األرُس خــرباً عــن  ــان. وعندم ــني منقطعــة عــن أهاليهــم يف معظــم األحي ــار املعتقل ــزال أخب ــر يُذكــر، حيــث ال ت أي تغي

مصــر أبنائهــا، فعــادة مــا يتعلــق األمــر بتأكيــد اختفائهــم، كــا هــو حــال الزوجــة الســابقة للمــدون جهــاد جــال، الــذي زُج بــه 

يف الســجن عــام 2012. ففــي مطلــع 2020، متكنــت مــن الوصــول إىل شــهادة وفــاة تؤكــد مخاوفهــا بشــأن مرصعــه داخــل أســوار 

الســجن، رمبــا بفعــل مــا طالــه مــن تعذيــب، علــاً 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/حزيــران 2020، حيــث احتجــزت 7 صحفيــني 

ــيوعي  ــزب الش ــر الح ــاد مؤمت ــد انعق ــراب موع ــة باق ــعواء مرتبط ــة الش ــك الحمل ــون تل ــح أن تك ــاً، إذ يُرجَّ ــني و21 مدون محرف

ــني املســتقلني  ــة الصحفي ــن أعضــاء جمعي ــد م ــال العدي ــم اعتق ــد ت ــاين 2021. فق ــون الث ــده يف يناير/كان ــرر عق ــي، املق الفيتنام

الفيتناميــني، مبــن فيهــم رئيســها فــام تــي دونــج. ومل تتوقــف أيــادي القمــع عنــد هــذا الحــد، بــل شــددت قبضتهــا عــى األصــوات 

الحــرة يف أكتوبر/تريــن األول املــايض بإلقــاء القبــض عــى فــام دوان ترانــج، الفائــزة عــام 2019 بجائــزة مراســلون بــال حــدود 

للصحفــي األكــر تأثــراً. 

بحلــول 1 ديســمرب/كانون األول، كان 8 صحفيني بيالروســيني 

ال يزالــون رهــن االحتجــاز. فمنــذ يــوم 9 أغســطس/آب 

ــرة للجــدل،  ــات الرئاســية املث ــاد االنتخاب ــذي شــهد انعق ال

ــة  ــرات زمني ــاً لف ــل عــن 370 صحفي ــا ال يق ــال م ــم اعتق ت

متفاوتــة، حيــث بلغــت مــدة حبســهم أكــر مــن 880 يومــاً 

يف اإلجــال.

صحيــح أن وســائل اإلعــالم املســتقلة كانــت دامئــاً مســتهدفة 

بشــدة مــن قبــل نظــام ألكســندر لوكاشــينكو، بيــد أن وتــرة 

القمــع والعنــف ضــد األصــوات الحــرة ازدادت بعــرة 

أضعــاف منــذ انتخابــات 9 أغســطس/آب ومــا صاحبهــا مــن 

ــرت  ــث أظه حــراك احتجاجــي ســلمي واســع النطــاق، حي

ــع  ــة اســتعدادها لفعــل أي يشء يف ســبيل من ــزة الدول أجه

ــلطات  ــدام الس ــالل إق ــن خ ــك م ــرات، وذل ــة املظاه تغطي

عــى اعتقــال 23 صحفيــاً غــداة يــوم االقــراع، علــاً أن 

بعضهــم احتُجــزوا يف ظــروف مروعــة، مــن رضب تعســفي 

وتعريــة بشــكل مهــني وحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة 

والطعــام واملرحــاض، ناهيــك عــن إبقائهــم يف أوضــاع غــر 

مريحــة داخــل زنازيــن مكتظــة... وعمومــاً تــم اعتقــال 

ــن  ــر م ــبوع األخ ــة األس ــالل نهاي ــالً خ ــتني مراس ــوايل س ح

ــطس/آب. ــهر أغس ش

هــذا وقــد بــات الصحفيــون يواجهــون خطــر املالحقــة 

الجنائيــة وتشــديد العقوبــات ضدهــم. ذلــك أن االعتقــاالت 

ــة،  ــي تهــدف إىل ترهيــب وإســكات الصحاف التعســفية، الت

عــادة مــا تنتهــي بإدانــة الصحفيــني بعــد محاكــات جائــرة. 

وعــالوة عــى ذلــك، يتعــرض املراســلون امليدانيــون لشــتى 

أشــكال العنــف ومــا يصاحبهــا مــن ســحب لبطاقــات 

عــى  ورقابــة  األجانــب  للصحفيــني  وطــرد  اعتادهــم 

اإلنرنــت والصحافــة املكتوبــة، بينــا تتزايــد يف املقابــل 

حمــالت الدعايــة الحكوميــة يف وســائل اإلعــالم التابعــة 

ــة.  للدول

بيالروسيا تحت وطأة قمع غير مسبوق
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 1.3 / تأثير كوفيد-19

رغــم أنهــا ليســت شــاملة، إال أن البيانــات التــي جمعتهــا مراســلون بــال حــدود يف إطــار مــروع املرصــد 19، الــذي تــم إنشــاؤه 

يف مــارس/آذار 2020، تكشــف عــن زيــادة مهولــة عــى مســتوى انتهــاكات حريــة الصحافــة يف ربيــع 2020، مــع بدايــة انتشــار 

فــروس كورونــا عــرب العــامل. فمــن بــني مــا يزيــد عــن 300 حالــة مرتبطــة مبــارشة بالتغطيــة الصحفيــة لألزمــة الصحيــة يف الفــرة 

ــتجوابات  ــل االس ــاً، متث ــن 450 صحفي ــرب م ــا يق ــملت م ــي ش ــاين 2020، والت ــن الث ــباط و30 نوفمرب/تري ــني 1 فرباير/ش ــا ب م

واالعتقــاالت التعســفية وحدهــا 35٪ مــن االنتهــاكات املســجلة )متقدمــة عــى أحــداث العنــف الجســدي أو املعنــوي التــي متثــل 

30٪ مــن االنتهــاكات املوثقــة(. 

ــك أن  ــار 2020. ذل ــارس/آذار ومايو/أي ــهري م ــن ش ــاف ب ــة أضع ــاالت بأربع ــتجوابات واالعتق ــرة االس ــدت وت ــد تزاي ــذا وق ه

قوانــني الطــوارئ أو التدابــر االســتثنائية املُعتمــدة يف جــزء كبــر مــن العــامل ملواجهــة جائحــة كوفيــد-19 ســاهمت بشــكل واضــح 

يف »تقييــد املعلومــات« والحــد مــن حريــة تنقــل الفاعلــني اإلعالميــني املعنيــني بإخبــار الــرأي العــام ونقــل الصــورة عــن الجائحــة، 

وذلــك إمــا باعتقالهــم لفــرة وجيــزة أو الــزج بهــم يف الســجون. ففــي الهنــد مثــالً، تــم اســتهداف مــا ال يقــل عــن 48 صحفيــاً مــن 

خــالل مالحقتهــم قضائيــاً، مــا أدى إىل اعتقــال نحــو خمســة عــر صحفيــاً قبــل إطــالق 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 الصحفيــني 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 2020 كانــت لــه آثــار مســتدامة. فبينــا تــم اإلفــراج عــن معظــم الصحفيــني بعــد ســاعات قليلــة، أو حتــى أيــام أو أســابيع 

مــن اعتقالهــم، ال يــزال 14 قابعــن خلــف القضبــان يف ثــالث مناطــق مــن العــامل: آســيا والــرق األوســط وأفريقيــا. 

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

الصحفيون المحتجزون

مجموع االعتداءات
مجموع عمليات التوقيف / االعتقاالت

 نوفمرب أكتوبر سبتمرب أوت جويلية جوان مايأفريل مارس

https://rsf.org/fr/observatoire19-Coronavirus-Covid19
https://rsf.org/fr/observatoire19-Coronavirus-Covid19


10 / حصيلة الصحفيني املحتجزين والرهائن واملفقودين خالل عام 2020

1

 تشانغ تشان
©  Handout

رين تشيتشيانغ
© DR

الصحفيون المحتجزون

آسيا، 
مركز القمع العالمي

ــا ألول مــرة وحيــث ُوثقــت  ــد-19 )10( يف القــارة اآلســيوية، حيــث ظهــر فــروس كورون ل أكــرب عــدد مــن معتقــي كوفي ــجَّ يُس

ــة الجائحــة. ــة بتغطي ــة املتعلق ــة الصحاف ــاكات حري معظــم انته

ففــي هــذا الســياق، فرضــت الصــني رقابــة كبــرة عــى االنتقــادات التــي طالــت إدارة بكــني لألزمــة الصحيــة 

عــرب منصــات التواصــل االجتاعــي املعمــول بهــا يف البــالد، حيــث ال يــزال مــا ال يقــل عــن 7 قيــد االحتجــاز يف 

عالقــة بتغطيــة جائحــة كوفيــد-19، ومــن بينهــم صحفيــون وكاشــفو فضائــح ومحللــون سياســيون مؤثــرون يف 

الــرأي العــام. وقــد شــملت القامئــة أســاء بــارزة مثــل الصحفيَــني غــر املحرفَــني، كاي وي )蔡伟( وتشــني 

مــي )陈玫(، اللذيــن اعتُقــال بتهمــة »تأجيــج الخالفــات والتحريــض عــى االضطرابــات« بعــد مســاهمتها 

ــات  ــى بأرشــفة محتوي ــي تُعن ــاب )الت ــى منصــة جيته ــة ع ــة الصحي ــالت حــول األزم ــاالت ومقاب ــر مق يف ن

ــة  ــة والصحفي ــزت املحامي ــة(. كــا احتُج ــة الحكومي ــا أجهــزة الرقاب ــي تحذفه ــة الت ــع الصيني املنصــات واملواق

غــر املحرفــة تشــانغ تشــان )張 展(، التــي اعتُقلــت لنفــس األســباب عــى خلفيــة الفيديوهــات التــي بثتهــا 

مبــارشة مــن ووهــان عــى تويــر ويوتيــوب، يف أوائــل فرباير/شــباط، حيــث أخــربت الــرأي العــام عــن جائحــة 

كوفيــد-19. وهــي تقبــع حاليــاً يف أحــد ســجون شــنغهاي، حيــث تُــرب عــن الطعــام يف انتظــار محاكمتهــا، 

بعــد إجبارهــا عــى االعــراف بالتهــم املنســوبة إليهــا.   

أمــا عندمــا تُجــرى املحاكــات، فــإن األحــكام الصــادرة ميكــن أن تحمــل يف طياتهــا عقوبــات شــديدة القســوة، 

ــني يف  ــداد املُغيَّب ــرب يف ع ــا كان يُعت ــيانغ )任志強(. فبين ــن تشيتش ــيايس ري ــل الس ــال املحل ــو ح ــا ه ك

منتصــف شــهر مــارس/آذار بعــد تنديــده بفشــل النظــام الحاكــم يف إدارة األزمــة الصحيــة، ُحكــم عليــه بالســجن 

18 عامــاً وغرامــة قدرهــا 4.2 مليــون يــوان )حــوايل 535 ألــف يــورو(، وذلــك بتهمــة »الفســاد واختــالس األمــوال 

العامــة«، علــاً أنــه أيضــاً عضــو يف الحــزب الشــيوعي الصينــي.

ــث  ــة، حي ــذه الجائح ــالل ه ــة خ ــة الصحاف ــع حري ــرة قم ــة يف وت ــادة ملحوظ ــا زي ــهدت بورم ــا، ش وبدوره

ُحكــم عــى زاو يــي هتــت، رئيــس تحريــر وكالــة داي بيــاو لألنبــاء، بســنتني ســجناً يف 20 مايو/أيــار2020، بعــد 

محاكمــة جائــرة شــابتها الكثــر مــن الشــوائب والعلــل. وكان قــد اعتُقــل قبــل ذلــك بشــهر عــى خلفيــة كشــفه 

لخــرب وفــاة شــخص مصــاب بفــروس كورونــا يف واليــة كاريــن بــرق بورمــا.  

https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/chen-mei
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/chen-mei
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/chen-mei
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/chen-mei
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/chen-mei
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3084882/chinese-citizen-journalist-detained-after-live-streaming
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3084882/chinese-citizen-journalist-detained-after-live-streaming
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-appelle-la-chine-cesser-de-reprimer-les-voix-critiquant-sa-gestion-du-coronavirus
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-appelle-la-chine-cesser-de-reprimer-les-voix-critiquant-sa-gestion-du-coronavirus
https://rsf.org/fr/actualites/le-journaliste-birman-zaw-ye-htet-condamne-deux-ans-de-prison-pour-un-article-sur-le-covid-19
https://rsf.org/fr/actualites/le-journaliste-birman-zaw-ye-htet-condamne-deux-ans-de-prison-pour-un-article-sur-le-covid-19
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الصحفيون المحتجزون
ــدون  ــر كيشــور، وامل ــد كب ــر الشــهر، أحم ــام الكاريكات ــزال رس ــش، ال ي ويف بنغالدي

والكاتــب، مشــتاق أحمــد، قيــد االحتجــاز الســابق للمحاكمــة بعــد أن شــملتهم حملة 

االعتقــاالت التــي شــنتها الســلطات عــى نطــاق واســع يف مايو/أيــار، حيــث ُوجهــت 

ــا عــى  ــث شــائعات ومعلومــات مغلوطــة حــول وضــع أزمــة كورون لهــا تهمــة »ب

فيســبوك«. بيــد أن مشــتاق أحمــد مل يقــم يف الواقــع ســوى بنــر مقــال يســتنكر فيــه 

انعــدام معــدات الوقايــة للعاملــني يف قطــاع الرعايــة الصحيــة، بينــا نــر أحمــد كبــر 

كيشــور سلســلة مــن الرســوم الكاريكاتوريــة لشــخصيات سياســية بعنــوان »الحيــاة يف 

زمــن كورونــا«.  

عدد حاالت االيقاف و االعتقال المرتبطة بالكوفيد حسب المناطق الجغرافية *

*  بيانات غر حرصية

https://rsf.org/fr/actualites/couverture-du-covid-19-au-bangladesh-rsf-denonce-une-inquietante-vague-darrestations-contre
https://rsf.org/fr/actualites/couverture-du-covid-19-au-bangladesh-rsf-denonce-une-inquietante-vague-darrestations-contre
https://rsf.org/fr/ahmed-kabir-kishore
https://rsf.org/fr/ahmed-kabir-kishore
https://rsf.org/fr/actualites/couverture-du-covid-19-au-bangladesh-rsf-denonce-une-inquietante-vague-darrestations-contre
https://www.france24.com/en/20200506-bangladesh-police-charge-11-for-spreading-virus-rumours
https://www.france24.com/en/20200506-bangladesh-police-charge-11-for-spreading-virus-rumours
https://straightdialogue.com/কলাম/details/1174/জনপ্রতিনিধিদের-বিভ্রান্/
https://straightdialogue.com/কলাম/details/1174/জনপ্রতিনিধিদের-বিভ্রান্/
https://www.france24.com/en/20200506-bangladesh-police-charge-11-for-spreading-virus-rumours
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10163714513145230&set=a.10153397796095230
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10163714513145230&set=a.10153397796095230
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رقية )أرشف( النفاري
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الصحفيون المحتجزون

في أفريقيا،
تضاعفت وتيرة االعتقاالت ثالث مرات في غضون ثالثة أشهر فقط

يُعتــرب الروانــدي ديــودون نيونســينجا الصحفــي األفريقــي الوحيــد الــذي مــازال قيــد االعتقــال حتــى اآلن بتهمــة »خــرق تعليــات 

الحجــر الصحــي«، علــاً أن الرطــة ألقــت القبــض عــى مديــر املوقــع التلفزيــوين إيشــيا يت.يف بينــا كان يغطــي تأثــر التدابــر 

التــي اتخذتهــا الســلطات عــى املواطنــني ويحقــق يف تُهــم االغتصــاب التــي نُســبت إىل الجنــود املســؤولني عــن إنفــاذ قانــون حظــر 

لتجول.    ا

أمــا منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء، فرغــم أنهــا مل تتأثــر بالجائحــة إال الحقــاً وبدرجــة أقــل مــن معظــم مناطــق العــامل األخــرى، 

فإنهــا مل تســلم مــن موجــة االنتهــاكات ضــد الفاعلــني اإلعالميــني. ففــي تقريــر نُــر بالراكــة مــع منظمــة كاريكاتــر مــن أجــل 

الســالم، ســلطت مراســلون بــال حــدود الضــوء عــى تزايــد عــدد اعتقــاالت الصحفيــني يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء بثالثــة أضعــاف 

ــة اعتقــال  ــة بالفــرة نفســها مــن العــام الســابق. ويف اإلجــال، ُســجلت 40 حال ــار 2020 مقارن بــني 15 مــارس/آذار و15 مايو/أي

ذات صلــة بتغطيــة الجائحــة بــني بدايــة مــارس/آذار ونهايــة نوفمرب/تريــن الثــاين. ففــي زميبابــوي، أمــى الصحفــي االســتقصايئ 

هوبويــل تشــينونو مــا يقــرب مــن شــهر ونصــف الشــهر خلــف القضبــان، حيــث يدفــع مثــن مســاهمته يف الكشــف عــن قضيــة 

اختــالس أمــوال عامــة تتعلــق بــراء معــدات ملكافحــة فــروس كورونــا.  

في الشرق األوسط،
من المستحيل على الصحفيين انتقاد إدارة األزمة الصحية 

ــاء كوفيــد-19 لتشــديد قبضتهــا عــى وســائل اإلعــالم  يف منطقــة الــرق األوســط، اســتغلت العديــد مــن األنظمــة الحاكمــة وب

ــا.   ــة بجائحــة كورون ــن بســبب مقــاالت ذات صل ــزال 3 صحفيــني محتجزي ــار، حيــث ال ي ــرف األخب وُغ

ففــي األردن، أجــرى الصحفــي البنغالديــي املقيــم يف عــان، ســليم عــكاش، تحقيقــاً حــول الوضــع املعيــي 

ملواطنيــه الذيــن يعملــون يف هــذا البلــد، والذيــن تخلــت عنهــم الســلطات املحليــة متامــاً منــذ بدايــة الحجــر 

الصحــي. فــكان مصــر املراســل االعتقــال يف 14 أبريل/نيســان 2020، علــاً أنــه ال يــزال قابعــاً يف ســجن الســلط 

بســبب مــا وصفتــه الســلطات األردنيــة انتهــاكاً لقانــون مهــم.   

ويف إيــران، حيــث كثفــت الســلطات مضايقاتهــا للصحفيــني الذيــن حاولــوا اإلبــالغ عــن مــدى انتشــار الفــروس 

ــا  ــة إيلن ــة الحقيقيــة يف البــالد، تــم حبــس حميــد حجــو املــرف عــى حســاب تليغــرام لوكال ــة الوبائي والحال

لألنبــاء والــذي ال يــزال قيــد االحتجــاز منــذ أبريل/نيســان، عــى خلفيــة نــر رســم كاريكاتــوري يســخر مــن 

الشــخصيات الدينيــة التــي دافعــت عــن اســتخدام عالجــات إســالمية للتعــايف مــن اإلصابــة بفــروس كورونــا. 

مــن جهتهــا، ســتبقى الطالبــة والصحفيــة غــر املحرفــة رقيــة )أرشف( النفــاري خلــف القضبــان حتــى نهايــة 

العــام بعــد اعتقالهــا عــى خلفيــة تغريــدات انتقــدت فيهــا طريقــة تعامــل الحكومــة مــع األزمــة الصحيــة.  

https://twitter.com/RwLivesMatter/status/1256105569808769025
https://twitter.com/RwLivesMatter/status/1256105569808769025
https://rsf.org/fr/rapports/afrique-la-liberte-de-la-presse-lepreuve-de-la-pandemie-en-2020
https://rsf.org/fr/rapports/afrique-la-liberte-de-la-presse-lepreuve-de-la-pandemie-en-2020
https://rsf.org/fr/actualites/zimbabwe-hopewell-chinono-reste-en-prison
https://rsf.org/fr/actualites/zimbabwe-hopewell-chinono-reste-en-prison
https://rsf.org/fr/salim-akash
https://rsf.org/fr/salim-akash
https://rsf.org/fr/actualites/iran-deux-journalistes-arretes-apres-la-diffusion-dune-caricature-moquant-la-preconisation-de
https://rsf.org/fr/actualites/iran-deux-journalistes-arretes-apres-la-diffusion-dune-caricature-moquant-la-preconisation-de
https://rsf.org/fr/actualites/recit-de-la-repression-contre-la-liberte-de-linformation-en-iran-depuis-le-1er-janvier-2020
https://rsf.org/fr/actualites/recit-de-la-repression-contre-la-liberte-de-linformation-en-iran-depuis-le-1er-janvier-2020
https://twitter.com/Ashraf_4797/status/1185202945819893760
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أوروبا وآسيا الوسطى:
الفيروس ذريعة مثالية لتكثيف الضغوط

يف جــل أنحــاء أوروبــا الرقيــة وآســيا الوســطى، أدت األزمــة الصحيــة إىل تفاقــم وتــرة قمــع حريــة الصحافــة. ذلــك أن ترســانة 

القوانــني التعســفية حــول األخبــار الكاذبــة واالتهامــات املتتاليــة بانتهــاك إجــراءات الحجــر الصحــي أو التباعــد االجتاعــي، كانــت 

كلهــا مبثابــة ذرائــع مثاليــة العتقــال الصحفيــني العاملــني لوســائل اإلعــالم املســتقلة، وخاصــة خــالل أشــهر الربيــع املــايض يف بلــدان 

مثــل أذربيجــان وكازاخســتان وطاجيكســتان وروســيا. ففــي خضــم ذلــك، اســتجوبت الرطــة تاتيانــا فولتســكايا صحفيــة موقــع 

ــار  ــاً بتهمــة »نــر أخب ــا قضائي ــربيت ( وتابعته ــو لي ــا الحرة/رادي ــو أوروب ــة رادي ــع للمحطــة اإلذاعــة األمريكي Sever.Realii )التاب

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 

ــس  ــل الرئي ــه تعام ــت ذات ــداً يف الوق ــمية، منتق ــام الرس ــة األرق ــا بصح ــكك فيه ــة ش ــد افتتاحي ــاد« بع ــة »الفس ــوك، بتهم ساتس

ألكســندر لوكاشــينكو مــع الجائحــة. ورغــم إطــالق رساحــه تحــت الضغــوط الدوليــة، إال أن الصحفــي مــازال متابَعــاً أمــام القضــاء، 

حيــث يواجــه عقوبــة جنائيــة قــد تصــل إىل 10 ســنوات ســجناً. 

ــا الوســطى ودول البلقــان هــذه األزمــة الصحيــة لتشــديد الخنــاق عــى وســائل اإلعــالم  وبدورهــا اســتغلت الســلطات يف أوروب

الناقــدة، ســواء مــن خــالل قوانــني ســالبة للحريــة، كــا هــو الحــال يف املجــر أو رصبيــا، أو مــن خــالل اعتقــال الصحفيــني، ســواء 

يف رصبيــا أو كوســوفو أو بولنــدا أو حتــى يف إقليــم أروبــا، التابــع للتــاج الهولنــدي. 

آلة القمع تكشر عن أنيابها ضد الصحفيين الناقدين
في أمريكا الالتينية 

ــة يف  ــامل وخاص ــن الع ــرى م ــزاء أخ ــد19-« يف أج ــي كوفي ــن »معتق ــة م ــت خالي ــن أصبح ــني املحتجزي ــة الصحفي ــم أن قامئ رغ

منطقــة أمريــكا، إىل حــدود كتابــة هــذا التقريــر، إال أن بيئــة العمــل قــد تغــرت متامــاً بالنســبة للفاعلــني 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 وحمــالت املضايقــة، ناهيــك عــن اإلجــراءات القانونيــة 

التعســفية اآلخــذة يف االزديــاد. فبالنســبة للحكومــات االســتبدادية التــي يقودهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــرص، نيكــوالس مــادورو 

يف فنزويــال وخــوان أورالنــدو هرنانديــز يف هنــدوراس ودانييــل أورتيغــا يف نيكاراغــوا وميغيــل ديــاز كانيــل يف كوبــا، كانــت األزمــة 

ــن واملســتقلني واملعارضــني. ففــي هــذه  ــني الناقدي ــة القمــع املســلطة عــى اإلعالمي ــة لتشــديد آل ــة ذريعــة مثالي ــة مبثاب الصحي

ــن نــروا معلومــات حــول انتشــار الفــروس أو  ــني الذي ــد مــن الصحفي ــدان، طــال االعتقــال واالحتجــاز واالســتجواب العدي البل

شــككوا يف اإلجــراءات الرســمية التــي اتخذتهــا الســلطات ملواجهــة األزمــة، حيــث كان هــذا مصــر الصحفــي الفنزويــي املســتقل 

دارفينســون روخــاس، الــذي اختــر ضمــن قامئــة 2020 ألبطــال اإلعــالم التــي نرتهــا مراســلون بــال حــدود، إذ زُج بــه يف الســجن 

ملــدة 12 يومــاً بســبب تغريــدة شــككت يف مصداقيــة األرقــام الرســمية حــول الحالــة الوبائيــة يف البــالد.  

https://rsf.org/fr/actualites/coronavirus-au-tadjikistan-les-conditions-de-travail-des-journalistes-se-deteriorent
https://rsf.org/fr/actualites/kazakhstan-des-journalistes-sous-pression-pour-leur-couverture-du-covid-19
https://rsf.org/fr/actualites/coronavirus-rsf-demande-la-liberation-dun-reporter-en-azerbaidjan
https://www.severreal.org/a/30543094.html?fbclid=IwAR0tlEkjBXehRMvApf8i7Kq9X2vRi55XIGL2ftgO8zsjYA8pTsNYByG9byc
https://www.severreal.org/a/30543094.html?fbclid=IwAR0tlEkjBXehRMvApf8i7Kq9X2vRi55XIGL2ftgO8zsjYA8pTsNYByG9byc
https://rsf.org/fr/actualites/belarus-un-journaliste-dinvestigation-risque-dix-ans-de-prison-pour-avoir-critique-la-strategie-du
https://rsf.org/fr/actualites/belarus-un-journaliste-dinvestigation-risque-dix-ans-de-prison-pour-avoir-critique-la-strategie-du
https://rsf.org/en/news/repressive-laws-prosecutions-attacks-europe-fails-shield-its-journalists-against-abuse-covid-19
https://rsf.org/fr/actualites/des-medias-europeens-critiques-du-premier-ministre-hongrois-sommes-de-presenter-des-excuses
https://rsf.org/fr/actualites/durcissement-des-conditions-de-travail-des-journalistes-aux-antilles-neerlandaises-sur-fond-de-crise
https://twitter.com/RSF_fr/status/1244683842025410565
https://twitter.com/RSF_en/status/1250422778508873732
https://rsf.org/en/news/repressive-laws-prosecutions-attacks-europe-fails-shield-its-journalists-against-abuse-covid-19
https://rsf.org/fr/les-heros-de-linformation-covid-19
https://rsf.org/fr/les-heros-de-linformation-covid-19
https://rsf.org/fr/darvinson-rojas
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الصحفيون المحتجزون

أسماء بارزة في قائمة المحتجزين 

شــهد عــام 2020 بشــكل خــاص اعتقــال وحبــس خالــد درارين، مراســل منظمــة مراســلون بــال حــدود وقنــاة 

TV5 Monde يف الجزائــر ومديــر موقــع قصبــة تريبــون اإلخبــاري، الــذي حكمــت عليــه محكمــة االســتئناف 

ــراب  ــدة ال ــى وح ــداء ع ــة االعت ــبتمرب/أيلول 2020 بتهم ــذاً يف س ــجناً ناف ــنتني س ــر بس ــة الجزائ يف العاصم

الوطنــي، وذلــك عــى خلفيــة تدوينتــني نرهــا عــى منصــات التواصــل االجتاعــي، ُمنهيــاً إحداهــا بعبــارة: 

»عاشــت حريــة الصحافــة!«. فبســبب تغطيتــه للحــراك الشــعبي الجزائــري منــذ عــام 2019، أصبــح درارين يف 

دائــرة الضغــوط ومحــاوالت اإلفســاد، إال أن نزاهتــه مــن جهــة وتصعيــد الســلطات ضــده مــن جهــة أخــرى 

ــة  ــة ودولي ــم وطني ــة دع ــكيل لجن ــم تش ــث ت ــر، حي ــة يف الجزائ ــة الصحاف ــاً لحري ــزاً حقيقي ــه رم ــال من جع

للضغــط مــن أجــل اإلفــراج عنــه. 

ــة يف  ــات القضائي ــات واملالحق ــة للمضايق ــرايض ُعرض ــر ال ــي عم ــزال الصحف ــر، ال ي ــن الجزائ ــد ع ــر بعي وغ

املغــرب املجــاور. فمنــذ أن شــارك يف تأســيس موقــع لوديســك اإلخبــاري، أنجــز الــرايض تحقيقــات صحفيــة 

حــول مختلــف املواضيــع الحساســة منــذ مــا يزيــد عــن 10 ســنوات، مــا جعلــه مســتهدفاً مــن قبــل النظــام 

ــه  ــي تبيع ــة NSO )الت ــع لرك ــج التجســس التاب ــل برنام ــن قب ــتهدافه م ــن اس ــد الكشــف ع ــريب. وبع املغ

للــدول فقــط(، مل متــر ســوى 48 ســاعة حتــى اتهــم بالتجســس لصالــح جهــات أجنبيــة، قبــل أن تضــاف إليهــا 

أيضــاً تهمــة االغتصــاب، علــاً أنــه ال يــزال قيــد االحتجــاز منــذ 29 يوليو/متــوز. 

كــا طالــت أيــادي االحتجــاز هــذا العــام الصحفيــة الفيتناميــة فــام دوان ترانــج، الفائــزة بجائــزة التأثــر يف 

نســخة 2019 لجوائــز مراســلون بــال حــدود لحريــة الصحافــة، حيــث اعتُقلــت مطلــع أكتوبر/تريــن األول 

ــى  ــك ع ــة«، وذل ــة ضــد الدول ــة »الدعاي ــجن بتهم ــا يف الس ــزج به ــه، ليُ ــة هــويش مين ــا يف مدين ــن منزله م

خلفيــة تأسيســيها ملجلــة لــوات خــوا اإللكرونيــة املختصــة يف الشــؤون القانونيــة وإرشافهــا كذلــك عــى رئاســة 

تحريــر ذي فيتناميــز - وهــا منــربان إعالميــان يتيحــان للقــراء اســتيعاب مضامــني قوانــني البــالد للدفــاع عــن 

حقوقهــم والصمــود أمــام تعســف الحــزب الحاكــم. فقبــل شــهر مــن اعتقالهــا، نـُـر لهــا تحقيــق أجرتــه حــول 

مذبحــة دونــج تــام، نســبة إىل اســم قريــة تقــع يف ضواحــي هانــوي، والتــي اقتحمتهــا قــوات الرطــة بعنــف 

ــاين املــايض إلخــاد مقاومــة األهــايل املحتجــني عــى اســتيالء الســلطات عــى أراضيهــم.  ــون الث يف يناير/كان

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 أكــرب: الحريــة لفيتنــام«.  

https://rsf.org/fr/actualites/qui-est-khaled-drareni-le-symbole-de-la-liberte-de-la-presse-en-algerie
https://rsf.org/fr/actualites/maroc-les-chiffres-qui-prouvent-le-harcelement-judiciaire-contre-omar-radi
https://rsf.org/fr/actualites/qui-est-khaled-drareni-le-symbole-de-la-liberte-de-la-presse-en-algerie
https://rsf.org/fr/actualites/qui-est-khaled-drareni-le-symbole-de-la-liberte-de-la-presse-en-algerie
https://rsf.org/fr/actualites/freekhaled-creation-du-comite-de-soutien-international-khaled-drareni
https://rsf.org/fr/actualites/freekhaled-creation-du-comite-de-soutien-international-khaled-drareni
https://rsf.org/fr/actualites/maroc-les-chiffres-qui-prouvent-le-harcelement-judiciaire-contre-omar-radi
https://rsf.org/fr/actualites/maroc-les-chiffres-qui-prouvent-le-harcelement-judiciaire-contre-omar-radi
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-appelle-les-autorites-marocaines-cesser-de-harceler-le-journaliste-omar-radi
https://rsf.org/fr/actualites/prix-rsf-2019-pour-la-liberte-de-la-presse-les-nomines-devoiles-avant-la-ceremonie-berlin
https://rsf.org/fr/actualites/prix-rsf-2019-pour-la-liberte-de-la-presse-les-nomines-devoiles-avant-la-ceremonie-berlin
https://rsf.org/fr/actualites/prix-rsf-2019-pour-la-liberte-de-la-presse-les-nomines-devoiles-avant-la-ceremonie-berlin
https://rsf.org/fr/actualites/prix-rsf-2019-pour-la-liberte-de-la-presse-les-nomines-devoiles-avant-la-ceremonie-berlin
https://www.luatkhoa.org
https://www.luatkhoa.org
https://www.thevietnamese.org
https://www.thevietnamese.org
https://safeguarddefenders.com/sites/default/files/Dong%20Tam%20report.pdf
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الصحفيون المحتجزون

عندما تتضاعف المخاوف بحدوث األسوأ 

ــن صــدرت  ــال حــدود، والذي ــز مراســلون ب ــن بجوائ ــن الفائزي ــن م ــن اآلخري ــة املحتجزي ــج إىل الثالث ــام دوان تران ينضــم اســم ف

بشــأنهم أنبــاء باعثــة عــى القلــق. ففــي الصــني، يعــاين هوانــغ يك )57 ســنة( مــن مشــاكل صحيــة خطــرة، وهــو الفائــز بجائــزة 

حريــة الصحافــة لعــام 2004، تكرميــاً لــه عــى تأســيس موقــع Tianwang 64 اإلخبــاري املعنــي بقضايــا حقــوق اإلنســان )والــذي 

تـُـوج أيضــاً بجائــزة مراســلون بــال حــدود لعــام 2016(، علــاً أن هوانــغ يك كان قــد ُحكــم عليــه العــام املــايض 12 عامــا يف الســجن. 

ويف اململكــة العربيــة الســعودية، أكمــل املــدون رائــف بــدوي عامــه الثامــن خلــف القضبــان، وهــو الحائــز عــى جائــزة املواطــن 

الصحفــي لعــام 2014، علــاً أنــه أرضب عــن الطعــام عــدة مــرات احتجاجــاً عــى ظــروف احتجــازه. وإذا كانــت آخــر املعلومــات 

عــن مصــره ناقصــة فإنهــا تبقــى مقلقــة إىل حــد بعيــد. ويف إيــران، ُحكــم يف 2015 عــى املصــور ســهيل عــريب، الحائــز عــى جائــزة 

الصحفي-املواطــن لعــام 2017، بالســجن ســبع ســنوات ونصــف، حيــث خــاض بــدوره إرضابــاً عــن الطعــام احتجاجــاً عــى ظــروف 

احتجــازه، علــاً أن والدتــه أكــدت أنــه قابــع يف الحبــس االنفــرادي حاليــاً. ومل تتوقــف املالحقــات واملضايقــات عنــد هــذا الحــد، 

بــل ُحكــم عــى أمــه بالســجن 18 شــهراً يف أكتوبر/تريــن األول املــايض بتهمــة »الدعايــة ضــد النظــام«، يف انتظــار قــرار محكمــة 

االســتئناف.

ويف 30 يونيو/حزيــران 2020، حكمــت إيــران باإلعــدام عــى روح اللــه زم، مديــر قنــاة تلغــرام آمــد نيــوز، الــذي أثــر حولــه جــدل 

كبــر بســبب صالتــه بأجهــزة مخابــرات أجنبيــة، علــاً أنــه اشــتهر بانتقــاده الشــديد للنظــام اإليــراين. وقــد اختطفــه عنــارص مــن 

حــرس الثــورة يف 12 أكتوبر/تريــن األول 2019 خــالل رحلــة قــام بهــا إىل العــراق قادمــاً مــن فرنســا، حيــث كان يعيــش الجئــاً، 

ثــم اقتيــد قــراً إىل إيــران ليُــدان مبــا ال يقــل عــن 13 تهمــة يف إطــار محاكمــة جائــرة. 

ــع يف  ــذي يقب ــان أســانج، ال ــع ويكيليكــس، جولي ويف اململكــة املتحــدة، تدهــورت بشــكل مهــول ظــروف احتجــاز مؤســس موق

ســجن بيلــارش شــديد الحراســة بينــا يتــم النظــر يف طلــب تســليمه للواليــات املتحــدة. ففــي خضــم تدابــر الحجــر الصحــي 

املعتمــدة يف البــالد، مل يتمكــن أســانج مــن االنتقــال إىل غرفــة املؤمتــرات عــرب الفيديــو لحضــور جميــع جلســات االســتاع. 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. 

كــا يســود قلــق كبــر حــول مصــر اإلريــري داويــت إســحاق، الصحفــي الــذي قــى أطــول مــدة يف الســجن 

ــاً  ــان، عل ــوم خلــف القضب ــد العاملــي، حيــث تجــاوز خــالل هــذا العــام ســقف الســبعة آالف ي عــى الصعي

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 االنفــرادي منــذ عــام 2001، بينــا مل يحصــل أقاربــه منــذ 

2005 عــى أي دليــل يؤكــد أنــه مــازال عــى قيــد الحيــاة. يُذكــر أن منظمــة مراســلون بــال حــدود رفعــت يف 

نهايــة أكتوبر/تريــن األول 2020 دعــوى قضائيــة ضــد عــدد مــن كبــار املســؤولني يف إريريــا بتهمــة ارتــكاب 

عــى عليهــم الرئيــس أســياس أفورقــي، املاســك بزمــام الســلطة  جرميــة ضــد اإلنســانية، حيــث شــملت قامئــة املُدَّ

يف البــالد منــذ 1993.

https://rsf.org/fr/rapports/pourquoi-la-suede-na-pas-reussi-rapatrier-dawit-isaak-prisonnier-de-conscience-en-erythree-depuis
https://rsf.org/fr/hero/huang-qi
https://rsf.org/fr/hero/huang-qi
https://rsf.org/fr/actualites/abolition-de-la-flagellation-en-arabie-saoudite-950-coups-de-fouet-annules-pour-raif-badawi-mais-pas
https://rsf.org/fr/actualites/abolition-de-la-flagellation-en-arabie-saoudite-950-coups-de-fouet-annules-pour-raif-badawi-mais-pas
https://rsf.org/fr/actualites/nouvelle-condamnation-arbitraire-du-net-citoyen-soheil-arabi-apres-avoir-provisoirement-echappe
https://rsf.org/fr/actualites/nouvelle-condamnation-arbitraire-du-net-citoyen-soheil-arabi-apres-avoir-provisoirement-echappe
https://rsf.org/fr/actualites/iran-arrestation-de-farangis-mazloom-la-mere-du-soheil-arabi-laureat-du-prix-rsf-2017
https://rsf.org/fr/actualites/iran-arrestation-de-farangis-mazloom-la-mere-du-soheil-arabi-laureat-du-prix-rsf-2017
https://rsf.org/fr/actualites/condamnation-mort-du-directeur-damadnews-en-iran-une-peine-inhumaine-et-inacceptable-prononcee
https://rsf.org/fr/actualites/condamnation-mort-du-directeur-damadnews-en-iran-une-peine-inhumaine-et-inacceptable-prononcee
https://rsf.org/fr/actualites/iran-rsf-et-le-centre-des-defenseurs-des-droits-de-lhomme-en-iran-demandent-larret-des-executions
https://rsf.org/fr/free-assange
https://rsf.org/fr/free-assange
https://rsf.org/fr/actualites/julian-assange-menace-par-lepidemie-de-covid-19-en-prison-rsf-appelle-sa-liberation-immediate
https://rsf.org/fr/actualites/julian-assange-menace-par-lepidemie-de-covid-19-en-prison-rsf-appelle-sa-liberation-immediate
https://rsf.org/fr/rapports/pourquoi-la-suede-na-pas-reussi-rapatrier-dawit-isaak-prisonnier-de-conscience-en-erythree-depuis
https://rsf.org/fr/rapports/pourquoi-la-suede-na-pas-reussi-rapatrier-dawit-isaak-prisonnier-de-conscience-en-erythree-depuis
https://rsf.org/fr/actualites/dawit-isaak-rsf-depose-plainte-pour-crime-contre-lhumanite-en-suede
https://rsf.org/fr/actualites/dawit-isaak-rsf-depose-plainte-pour-crime-contre-lhumanite-en-suede
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41 صحفيًا محترفًا

7 صحفيين 
من غير المحترفين

ونين 
معا

 6

ميين
إعال

- 5 % 

2

PRESS

50

رهينة من املحليني 

(91 %)

4

رهائن من 

األجانب

     (% 7)

الصحفيون الرهائن

باألرقام

54
صحفيًا رهينة حاليًا
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الصحفيون الرهائن

الصحفــي الرهينــة: تعتــرب مراســلون بــال حــدود أن صحفيــاً يف عــداد الرهائــن منــذ اللحظــة التــي يقــع فيهــا بــني 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 معــني، علــاً أن احتجــاز الرهائــن ميكــن أن يكــون لــه دوافــع سياســية و/أو اقتصاديــة )أي عندمــا ينطــوي عــى مطالبــة بدفــع فديــة(. 

يوجــد يف العــامل حاليــاً 54 صحفيــاً رهينــة، أي بنســبة 5٪ أقــل مــن العــام املــايض، علــاً أن أغلــب الرهائــن مازالــوا محتجزيــن يف 

ثــالث دول مبنطقــة الــرق األوســط )ســوريا واليمــن والعــراق(. 

البلدان األكثر خطورة 

العراق
11

9
اليمن

34
سوريا

أبرز محتجزي الرهائن
25 تنظيم الدولة اإلسالمية 

7 الحوثيون 

13 جهــات أخــرى )القاعــدة، هيئــة تحريــر الشــام، ســلطات حكــم ذايت 

غــر معــرف بهــا، جاعــات مســلحة متطرفــة( 

9 جهات مجهولة 
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عبد الخالق عمران
© DR

أكرم الوليدي
© DR

حارث حميد
© DR

توفيق املنصوري
© DR

الصحفيون الرهائن

ويف العــراق وســوريا، تعــود معظــم عمليــات االختطــاف إىل 2015-2014، عندمــا بســط تنظيــم الدولــة اإلســالمية ســيطرته عــى 

أجــزاء مــن البلديــن. وبينــا اســتعادت الســلطات الرســمية الســيطرة عــى معظــم تلــك األرايض، فــإن أخبــار الصحفيــني املختطفني 

مازالــت منقطعــة متامــاً، حيــث مل يُفــرج إال عــى واحــد منهــم يف نهايــة عــام 2019، بعــد مــا يقــرب مــن ثــالث ســنوات يف األرس، 

ويتعلــق األمــر باملصــور الجنــوب أفريقــي شــراز محمــد، الــذي كان يعمــل يف مؤسســة »هبــة املانحــني« الخريــة، والــذي اختُطــف 

يف يناير/كانــون الثــاين 2017 ببلــدة دركــوش شــال ســوريا، قــرب الحــدود الركيــة. ووفقــاً للروايــة الرســمية الصــادرة عــن املنظمــة 

غــر الحكوميــة التــي كان يعمــل لحســابها، فــإن شــراز متكــن مــن »الهــروب« مــن خاطفيــه ونُقــل إىل تركيــا مبســاعدة »أشــخاص 

يــن«. وبينــا ال تــزال هويــة خاطفيــه مجهولــة، إال أن العديــد مــن األصابــع تشــر إىل هيئــة تحريــر الشــام، التــي تســيطر عــى  خرِّ

هــذه املنطقــة تحديــداً.  

كــا تشــر العديــد مــن التقاريــر إىل تــورط هيئــة تحريــر الشــام يف قضيــة أرس رهينــة أخــرى، علــاً أن هــذه الجاعــة الجهاديــة 

تُعتــرب وريثــة جبهــة النــرصة، 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 

بــالل عبــد الكريــم يف عــام 2020، ويتعلــق األمــر مبؤســس قنــاة OGN، والــذي كانــت تربطــه عالقــة جيــدة مــع هيئــة تحريــر 

الشــام إىل أن قــام ببــث مقابلــة مــع زوجــة أحــد الرهائــن املحتجزيــن لــدى هــذه الجاعــة، والــذي يُرجــح أن يكــون قــد تعــرض 

للتعذيــب. وجديــر بالذكــر أن بــالل عبــد الكريــم مــازال محتجــزاً يف مــكان مجهــول منــذ آب/أغســطس 2020.   

 

 الرهائن المفرج عنهم معدودون على رؤوس األصابع 

بعــد عامــني ونصــف مــن االحتجــاز، تــم اإلفــراج عــن الصحفــي األوكــراين ستانيســالف أســييف يف 29 ديســمرب/كانون األول 2019، 

ــة  ــث شــملت الصفق ــة، حي ــاس والســلطات األوكراني ــني لروســيا يف دونب ــني املوال ــني االنفصالي ــألرسى ب ــادل ل ــة تب يف إطــار عملي

تحريــر نحــو 200 أســر. وبذلــك أصبحــت ســوريا والعــراق واليمــن آخــر معقــل للصحفيــني املحتجزيــن كرهائــن يف العــامل.

وبــدوره، شــهد اليمــن عمليــة لتبــادل األرسى خــالل عــام 2020، مــا أتــاح إطــالق رساح 5 مــن الصحفيــني املحليــني الذيــن كانــوا 

يف ســجون الحوثيــني، الذيــن يســتخدمون احتجــاز الرهائــن كورقــة مســاومة حقيقيــة، علــاً أن 7 صحفيــني مختطفــني عــى أيــدي 

ــق عمــران وأكــرم  ــد الخال ــوا ينتظــرون اإلفــراج عنهــم، ومــن بينهــم 4 محكــوم عليهــم باإلعــدام، هــم عب هــذه الجاعــة مازال

الوليــدي وحــارث حميــد وتوفيــق املنصــوري، الذيــن كانــوا يعملــون يف وســائل إعــالم مقربــة مــن حــزب اإلصــالح، الــذي يحكــم يف 

املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الرســمية. فبعــد اختطافهــم يف عــام 2015، حكــم عليهــم الحوثيــون أخــراً يف أبريل/نيســان 

2020 بتهمــة التجســس لصالــح اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث باتــوا مهدديــن بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحقهــم يف أي وقــت. 

https://rsf.org/fr/actualites/yemen-qui-sont-les-quatre-journalistes-condamnes-mort-par-les-houthis
https://rsf.org/fr/actualites/syrie-lotage-shiraaz-mohamed-enfin-libre-pres-de-trois-ans-apres-son-enlevement
https://rsf.org/fr/actualites/syrie-lotage-shiraaz-mohamed-enfin-libre-pres-de-trois-ans-apres-son-enlevement
https://rsf.org/fr/actualites/syrie-le-fondateur-americain-de-la-chaine-ogn-detenu-par-des-djihadistes
https://rsf.org/fr/actualites/syrie-le-fondateur-americain-de-la-chaine-ogn-detenu-par-des-djihadistes
https://rsf.org/fr/actualites/ukraine-le-journaliste-stanislav-asseiev-condamne-quinze-ans-de-prison-par-les-separatistes-de
https://rsf.org/fr/actualites/ukraine-le-journaliste-stanislav-asseiev-condamne-quinze-ans-de-prison-par-les-separatistes-de
https://www.afp.com/fr/infos/334/en-ukraine-echange-massif-de-prisonniers-entre-kiev-et-separatistes-doc-1nc7nw4
https://www.afp.com/fr/infos/334/en-ukraine-echange-massif-de-prisonniers-entre-kiev-et-separatistes-doc-1nc7nw4
https://rsf.org/fr/actualites/yemen-qui-sont-les-quatre-journalistes-condamnes-mort-par-les-houthis
https://rsf.org/fr/actualites/yemen-qui-sont-les-quatre-journalistes-condamnes-mort-par-les-houthis
https://rsf.org/fr/actualites/yemen-qui-sont-les-quatre-journalistes-condamnes-mort-par-les-houthis
https://rsf.org/fr/actualites/yemen-qui-sont-les-quatre-journalistes-condamnes-mort-par-les-houthis
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أوسنت تايس
© DR

الصحفيون الرهائن
ويف ســوريا أيضــاً، ظهــرت هــذا العــام إشــارات إيجابيــة يف إطــار جهــود البحــث عــن املراســل األمريــي أوســنت 

ــن  ــرب م ــش بالق ــاط التفتي ــدى نق ــه يف إح ــذ اختطاف ــر من ــد يُذك ــه دون جدي ــت قضيت ــا ظل ــس. فبين تاي

دمشــق يف أغســطس/آب 2012، أكــد وزيــر خارجيــة الواليــات املتحــدة مايــك بومبيــو أن مســؤوالً أمريكيــاً 

بــارزاً حــل بالعاصمــة الســورية إلجــراء مفاوضــات مبــارشة مــع الســلطات، متهــاً 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 يــزال عــى قيــد الحيــاة وأنــه محتجــز حاليــاً يف أحــد ســجون النظــام.   

https://rsf.org/fr/actualites/syrie-les-efforts-pour-obtenir-la-liberation-daustin-tice-doivent-imperativement-se-poursuivre
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https://rsf.org/fr/actualites/syrie-les-efforts-pour-obtenir-la-liberation-daustin-tice-doivent-imperativement-se-poursuivre
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أربع صحفيين مفقودين خالل سنة 20202020

عــى عكــس حصيلــة العــام املــايض، الــذي مل يشــهد أيــة حالــة اختفــاء جديــدة، تــم توثيــق اختفــاء ثالثــة صحفيــني يف 2020، 

موزعــني عــى ثــالث مناطــق مــن العــامل: الــرق األوســط وأفريقيــا جنــوب الصحــراء وأمريــكا الالتينيــة. 

© DR

© DR

© DR

ــة يف  ــاة فرايــم املحلي ــة قن ــا هوامــان، صحفي ــاين 2020، اختفــت ديــي ليزيــث مين ــون الث يف 26 يناير/كان

أياكوتشــو )وســط بــرو(، بعــد تغطيــة االنتخابــات البلديــة التــي شــهدتها املدينــة يف ذلــك اليــوم، علــاً أن 

املراســلة الشــابة )21 ســنة( 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 بــني وســط 

مدينــة أياكوتشــو ومدينــة ســان فرانسيســكو. وبعــد مــرور أكــر مــن تســعة أشــهر عــى اختفائهــا، ال تــزال 

التحقيقــات تــراوح مكانهــا، رغــم أن العديــد مــن الشــكوك تحــوم حــول ضلــوع رفيقهــا يف هــذه القضيــة. 

يُذكــر أن »فرايــم« هــي األحــرف األوىل املختــرصة ملنطقــة فــايل دي لــوس ريــوس أبورميــاك وإينــي ومانتــارو، 

وهــي املعقــل الرئيــي ملنتجــي الكوكايــني واملتاجريــن بــه يف بــرو، حيــث اختفــت أكــر مــن 3000 امــرأة بــني 

يناير/كانــون الثــاين ويوليو/متــوز 2020، بحســب ديــوان املظــامل البــرويف.

ــدي  ــى أي ــة، ع ــي املحلي ــة باكومبي ــر إذاع ــت، مدي ــرا بواليس ــف بوي ــران 2020، اخُتط يف 16 يونيو/حزي

مســلحن يف محافظــة نور-كيفــو رشقــي جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة )زائــر ســابقاً(، بينــا كان يــزاول 

عملــه الصحفــي. وقــد اســتخدم الخاطفــون هاتفــه الشــخيص للمطالبــة بفديــة قدرهــا 5000 دوالر أمريــي 

)حــوايل 4000 يــورو(. وبينــا مل تتمكــن أرسة بواليســت مــن جمــع هــذا املبلــغ، أبلغهــا الخاطفــون بإعــدام 

ــور  ــم العث ــاً ومل يت ــني نهائي ــال بالخاطف ــع االتص ــني، انقط ــك الح ــذ ذل ــران. ومن ــي يف 19 يونيو/حزي الصحف

عــى بويــرا بواليســت أبــداً رغــم التنبيهــات التــي أطلقتهــا مراســلون بــال حــدود واملنظمــة الريكــة لهــا يف 

ــة الســلطات  ــة ملطالب ــظ املنطق ــي راســلت محاف ــي يف خطــر، الت ــة، الصحف ــو الدميقراطي ــة الكونغ جمهوري

ــا يف هــذا الصــدد. ــة بحشــد كل جهودهــا وإمكاناته املحلي

 الصحفيون المفقودون

تَعتــرب منظمــة مراســلون بــال حــدود صحفيــاً مــا يف عــداد املفقوديــن حــني ال توجــد أدلــة كافيــة لتحديــد مــا إذا كان قــد قُتــل 

أو وقــع ضحيــة لعمليــة اختطــاف، بينــا مل تُعلــن أيــة جهــة مســؤوليتها عــن اختفائــه عــى نحو موثــوق به.  

اخُتطــف مســؤول صحــف املحافظــات يف جريــدة الصبــاح العراقيــة، توفيــق التميمــي، مــن أمــام منزلــه يف 

بغــداد بينــا كان متوجهــاً إىل عملــه صبــاح التاســع مــن آذار/مــارس 2020. وحتــى اآلن، مل تعلــن أيــة جهــة 

مســؤوليتها عــن هــذه الجرميــة ومل يتــم رســمياً طلــب أيــة فديــة مقابــل اإلفــراج عنــه. لكــن قبــل اختطافــه 

بيومــني، كان التميمــي قــد نــر تدوينــة عــرب صفحتــه الشــخصية عــى فيســبوك، متســائالً عــن مصــر كاتــب 

ــارز كان قــد اختُطــف بــدوره. ورغــم تأكيــدات رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي بــأن  ونــارش ب

ــي  ــار التميم ــزال أخب ــة«، ال ت ــم إىل العدال ــاة« و«تقدميه ــة الجن ــعها ملتابع ــا يف وس ــذل »كل م ــة تب الحكوم

منقطعــة عــن أقاربــه بعــد نحــو تســعة أشــهر مــن اختفائــه.

توفيق التميمي

بويرا بواليست

ديي ليزيث مينا هوامان

https://rsf.org/fr/actualites/irak-un-journaliste-enleve-en-pleine-rue-bagdad
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 الصحفيون المفقودون
ــو  ــة كاب ــو مبحافظ ــو مباروك ــة إبرامي ــا املجتمعي ــة بامل ــي يف إذاع ــى الصحف ــان 2020، اختف يف 7 أبريل/نيس

ديلجــادو شــال موزمبيــق، وهــو الــذي ذكــر يف رســالته األخــرة أنــه »محــاط بالجنــود«، حيــث مل يــره أي 

مــن أقاربــه منــذ ذلــك الحــني. وجديــر بالذكــر أن منطقــة كابــو ديلجــادو تــن تحــت هجــات املتمرديــن 

ــت  ــأ إىل الصم ــث تلج ــاك، حي ــة هن ــة إعالمي ــة تغطي ــع أي ــة متن ــلطات املوزمبيقي ــاً أن الس ــالميني، عل اإلس

والتعتيــم تــارة، بينــا تكتفــي تــارة أخــرى بإدانــة مــا تصفــه بـ«التضليــل« اإلعالمــي بشــأن الوضــع يف هــذه 

ــا متزايــًدا داخــل أوســاط أهــل مهنــة  املنطقــة، كــا فعــل رئيــس الدولــة مؤخــرًا. ويثــر هــذا االختفــاء قلًق

الصحافــة، علــاً أن الجيــش كان قــد اعتقــل يف عــام 2019 اثنــني مــن املراســلني العاملــني يف هــذه املحافظــة، 

ــا قيــد االحتجــاز لعــدة أشــهر ودون أي إجــراء قانــوين. حيــث بقي

إبراميو مباروكو

https://rsf.org/fr/actualites/mozambique-rsf-et-plusieurs-organisations-saisissent-lonu-sur-la-disparition-forcee-dun-journaliste
https://rsf.org/fr/actualites/mozambique-deux-journalistes-remis-en-liberte-provisoire-apres-plusieurs-mois-de-detention

