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مقدمة
يـــــواجـــــه الـــــصحفيون فـــــي دول املـــــغرب الـــــعربـــــي، تحـــــديـــــات كـــــبيرة عـــــلى صـــــعيد الـــــعمل املـــــهني، ويـــــتعرضـــــون 

ملضايقات وانتهاكات متعددة من سلطات بالدهم.
وتشــترك هــذه الــدول (املــغرب، والجــزائــر وتــونــس ولــيبيا) فــي مــحاولــة إســكات الــصحفيني وكســر أقــالمــهم، ال 
ســيما إذا حــاولــوا خــوض غــمار عــمل مــهني نــاقــد لــألداء الــحكومــي والــرســمي وبــاحــث عــن الــحقيقة وكــشف 

أوجه الفساد.
ويــرصــد مجــلس جــنيف لــلحقوق والحــريــات مــا يــواجــهه صــحفيو املــغرب الــعربــي مــن انــتهاكــات فــي تــقريــره 
"إخــراس الــصحفيني .. قــواســم مشــتركــة فــي دول املــغرب الــعربــي"، مســـتعرضًــــــــــــا جـــوانـــب الـــبيئة 
الــقانــونــية والــسياســية الــتي يــعمل بــها الــصحفيون. ويســتعرض الــتقريــر أنــماط االنــتهاكــات الــتي رصــدت ال 

سيما في اآلونة األخيرة ضد الصحفيني وحرية الصحافة في دول املغرب العربي.
ورصــــد الــــتقريــــر حــــاالت قــــتل وتــــنكيل وحجــــز تــــعسفي وســــجن وإخــــفاء قســــري تــــعرض لــــها الــــصحفيون مــــن 
الســلطات األمــنية أو مــن جــهات مــجهولــة فــي ســبيل إخــراســهم وإخــفاء الــحقيقة إلــى جــانــب تــقييد الحــريــات 

وإغالق املؤسسات والطرد من العمل.
وجـــاء الـــتقريـــر فـــي مـــقدمـــة وخـــمسة مـــحاور كـــل مـــنها يـــتناول واقـــع اســـتهداف الـــصحفيني فـــي إحـــدى دول 

املغرب العربي، وتسليط الضوء على واقع االنتهاكات والظروف القاسية التي يتعرضون لها.
وفــي املــحور األخــير خــلص الــتقريــر لجــملة مــن الــنتائــج الــهامــة ومجــموعــة مــن الــتوصــيات الــتي مــن شــأنــها 
مــعالــجة الــواقــع الــصحفي فــي دول املــغرب الــعربــي ويــمكن أن تــساهــم فــي تــرســيخ قــواعــد املــحاســبة والحــد 

من االنتهاكات.
وكـــشف الـــتقريـــر إلـــى أن الـــسجن واملـــالحـــقة الـــقضائـــية مـــن أبـــرز املشـــتركـــات بـــني دول املـــغرب الـــعربـــي، وان 
الـثورة بـتونـس لـم تحـدث انـفراجـة كـامـلة لحـريـة الـصحافـة حـيث بـقيت املـضايـقات الـتي تـواجـه الـصحفيني بـما 

في ذلك الكثير من القوانني القديمة، واالنتهاكات املستمرة.
وكــان الــوضــع األخــطر فــي لــيبيا، حــيث سجــل قــتل الــعديــد مــن الــصحفيني وعــمليات خــطف آخــريــن، وبــقي 

الوضع كارثيا عموما بسبب النزاع املسلح وعدم استقرار الحالة األمنية والسياسية.
وتــبني أن الســلطات املــغربــية ســجنت الــعديــد مــن الــصحفيني والنشــطاء بــتهم مــختلفة مــنها الــتجسس وتــهم 
أخـــرى تـــبدو مـــبنية عـــلى أســـس ضـــئيلة وغـــير مـــعقولـــة، كـــما أن اإلجـــراءات الـــتي اتـــبعت مـــعهم فـــي الـــتحقيق 

القضائي تثبت بأن السلطات تسيء استخدام النظام القضائي إلرهاب الصحفيني.
كـــما لـــم يســـلم الـــصحفيون فـــي الجـــزائـــر مـــن املـــالحـــقات األمـــنية والـــقضائـــية بـــتهم الـــقذف والـــتشهير وبـــات 

"القانون الجنائي" الجائر في الجزائر أداة فعالة وقاسية إلخراس الصحفيني.

وأوصـــــى الـــــتقريـــــر دول املـــــغرب الـــــعربـــــي كـــــافـــــة بـــــوقـــــف االنـــــتهاكـــــات الـــــحاصـــــلة واالعـــــتداءات الخـــــطيرة الـــــتي 
تستهدف الصحفيني وتؤثر على عملهم، وفتح تحقيق في حوادث قتل أو خطف الصحفيني.

وحـث مـؤسـسات املـجتمع املـدنـي وكـل الـهيئات املحـلية داخـل هـذه الـدول ملـؤازرة الـصحفيني والـتضامـن مـعهم 
وانجاح مواقفهم الرامية لوقف االنتهاكات.
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املحور االول: واقع العمل الصحفي في املغرب:
تــــمر الــــصحافــــة املــــغربــــية بــــظروف اســــتثنائــــية وصــــعبة ظــــلت تــــعرف طــــريــــقها دومــــا إلــــى الــــقضاء فــــي اآلونــــة 
األخــيرة، والــصحفيون أصــبحوا (يجــرجــرون) فــي املــحاكــم املــغاربــية، فــكل يــوم نــشاهــد تــضييقا عــلى حــريــة 
الـــصحافـــة والـــرأي، ونـــسمع عـــن اعـــتقال صـــحفي مـــا هـــناك، أو مـــثول أخـــر هـــنا، والـــغريـــب فـــي األمـــر عـــندمـــا 
تـسمع أن صـحفيا اعـتقل ملجـرد أنـه أدلـى بـرأيـه تـجاه قـضية مـعينة أو حـدث مـعني، أو مـحاكـمة مجـموعـة مـن 
الـــصحفيني بـــتهمة نشـــر أخـــبار صـــحيحة، بـــدعـــوى أنـــها ال يـــجب أن تـــكشف لـــلرأي الـــعام لـــخصوصـــيتها، أو 

تغريم آخر، ومتابعته قضائيا بادعاء أنه أثار قضية تهم تدبير السياسات العمومية واملال العام.
ومـا يـزيـد مـن رفـع سـقف ومسـتوى الـتخوف عـلى مـصير هـذه املـهنة أيـضا هـو الـرتـبة والـترتـيب الـذي حـظي بـه 
املــغرب ضــمن الــتصنيف الــعاملــي الــصادر مــن طــرف مــنظمة مــراســلون بــال حــدود فــي عــام 2018، و2019 
حـيث وضـع املـغرب مـع الـدول الـتي تـعيش وضـعيات صـعبة فـي حـريـة الـصحافـة بـرتـبة 135 مـن الـتصنيف 
الـــعاملـــي لحـــريـــة الـــصحافـــة وهـــذا ينبئ بـــواقـــع كـــارثـــي، كـــل ذلـــك يـــدلـــل عـــلى مـــؤشـــرات ضـــبابـــية ملـــصير مـــهنة 

الصحافة ومستقبل العاملني في الحقل اإلعالمي باملغرب.

نبذة عن نسب الصحفيني وأعدادهم:
وفـق املجـلس الـوطـني لـلصحافـة، فـإن مجـموع الـحاصـلني عـلى بـطاقـة الـصحافـة املـهنية بـرسـم سـنة 2020 

وصل إلى 2928، ضمنهم 831 صحافية و2097 صحافيا. 

األوضاع القانونية للعمل الصحفي:
تسـتخدم السـلطات املـغربـية قـانـونـا ُوضـع ملـنع االدعـاء كـذبـا امـتالك مـؤهـالت مـهنية، لـتوجـيه تـهم جـنائـية ضـد 
أشـــخاص يـــحاولـــون فـــضح انـــتهاكـــات، فـــقد تـــم مـــحاكـــمة نـــزهـــة الـــخالـــدي، املنتســـبة إلـــى مجـــموعـــة النشـــطاء 
"إيـكيب مـيديـا" (الـفريـق اإلعـالمـي)، فـي الـعيون بـالصحـراء الـغربـية، يـوم 20 مـايـو/أيـار 2019 بـتهمة عـدم 
اســـتيفائـــها للشـــروط الـــضروريـــة لـــتقديـــم نـــفسها كـــصحفية، حـــيث اعـــتقلتها الشـــرطـــة فـــي 4 ديـــسمبر/كـــانـــون 
األول 2018، بـينما كـانـت تـنقل مـباشـرة عـلى فيسـبوك مشهـدا فـي شـارع فـي الصحـراء الـغربـية، وتُـديـن مـا 

وصفته "القمع" املغربي،
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ويــنص الــفصل 381 مــن الــقانــون الــجنائــي املــغربــي أن "مــن اســتعمل أو ادعــى لــقبا مــتعلقا بــمهنة نــظمها 
الــقانــون... دون أن يســتوفــي الشــروط الــالزمــة لحــمل ذلــك الــلقب …يــعاقــب بــالــحبس مــن ثــالثــة أشهــر إلــى 

سنتني".
ويـعتقد مجـلس جـنيف أن الـفصل 381 فـي تـقييد عـمل الـصحفيني، يـتعارض مـع الـتزامـات املـغرب بـموجـب 
"الــقانــون الــدولــي لــحقوق اإلنــسان" بــاحــترام الــحق فــي الــتماس املــعلومــات واألفــكار وتــلقيها ونــقلها بحــريــة، 
وأنـــــه يـــــتوجـــــب عـــــلى الـــــبرملـــــان املـــــغربـــــي تـــــعديـــــل الـــــفصل 381 بـــــحيث يســـــتثني الـــــصحافـــــة، ويـــــضمن حـــــقوق 

األشخاص في نقل املعلومات والتعليقات بكل حرية ودون قيود.
وفــي  قــضية أخــرى، فــي أبــريــل/نــيسان2019 ، أيــدت مــحكمة االســتئناف بــالــدار الــبيضاء إدانــة صــحفينَي 
عـــــــلى األقـــــــل بـــــــتهم مـــــــختلفة، مـــــــن بـــــــينها انـــــــتحال صـــــــفة صـــــــحفي، بـــــــعد نشـــــــرهـــــــما لـــــــتقاريـــــــر مـــــــصورة حـــــــول 
االحــــتجاجــــات فــــي مــــنطقة الــــريــــف بــــشمال املــــغرب، وفــــقا ملــــا نــــقلت مــــحامــــيتهما بشــــرى الــــرويــــسي لــــباحــــثي 
املجـلس، وقـد حـكمت املـحكمة عـلى محـمد األصـريـحي، مـديـر مـوقـع "ريـف 24" اإلخـباري، بخـمس سـنوات 
فـي الـسجن، وعـلى فـؤاد الـسعيدي، مـديـر صـفحة "أوار تـيفي" (AwarTV) عـلى فيسـبوك، بـثالث سـنوات، 
مـدعـية السـلطات أنـه لـم يـكن لـدى األصـريـحي والـسعيدي تـراخـيص رسـمية كـصحفيني (املـعروفـة فـي املـغرب 
بـــاســـم "بـــطاقـــات الـــصحافـــة") ومـــنبراهـــما لـــم يـــكونـــا مسجـــلني رســـمياً لـــدلـــى الـــجهات الـــحكومـــية، وذلـــك طـــبًقا 
لــوثــيقة مــحكمة اســتطلعها الــفريــق الــخاص للمجــلس، كــما وتــضمن املــادة 19 مــن "العهــد الــدولــي الــخاص 
بــالــحقوق املــدنــية والــسياســية"، الــذي صــادق عــليه املــغرب، الــحق فــي حــريــة الــتعبير. قــالــت بــوضــوح "الــلجنة 
املــعنية بــحقوق اإلنــسان"، الــتي تُفســر العهــد، إن "األنــظمة الــعامــة لــتسجيل الــصحفيني أو الــترخــيص لــهم 
مـــن طـــرف الـــدولـــة" تـــتعارض مـــع حـــريـــة الـــتعبير فـــي املـــغرب، بـــطاقـــات الـــصحافـــة لـــصحفيي املـــنابـــر الـــوطـــنية 
تــمنحها هــيئة مــكونــة فــي أغــلبها مــن صــحفيني ونــاشــريــن، أُنــشأت بــموجــب قــانــون صــدر فــي 2016، ويــرى 
املجـــلس إن تـــسجيل الـــصحفيني املـــفروض بـــموجـــب الـــقانـــون، بـــغض الـــنظر عـــمن يـــمنح بـــطاقـــات الـــصحافـــة، 

يُعتبر تسجيال من طرف الدولة. 
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أنماط االنتهاكات:
1- تــعقب الــصحفيني: رصــــد اســــتخدام بــــرمــــجية الــــتجسس بــــيغاســــوس الــــتابــــعة ملجــــموعــــة "إن إس أو" 

الستهداف الصحفيني وتعقب نشاطهم واستخدام ذلك ضدهم.
ويـرى املجـلس أنـه وبـموجـب مـبادئ األمـم املتحـدة الـتوجـيهية بـشأن األعـمال الـتجاريـة وحـقوق اإلنـسان، فـإن 
 Novalpina مجـموعـة "إن إس أو"، ومسـتثمرهـا األسـاسـي، أي شـركـة األسـهم الـخاصـة نـوفـالـبينا كـابـيتال
Capital الـتي تتخـذ مـن املـملكة املتحـدة مـقراً لـها، عـليهما الـتزام واضـح بـاتـخاذ خـطوات عـاجـلة لـلتأكـد مـن 

أنهما ال تسببان أو تساهمان في انتهاكات حقوق اإلنسان.
2-تلفيق الـقضايـا: السـلطات املـغربـية سـجنت عـمر الـراضـي، صـحفي ونـاشـط مـعارض، بـتهمة الـتجسس 
وتــــهم أخــــرى تــــبدو مــــبنية عــــلى أســــس ضــــئيلة وغــــير مــــعقولــــة، كــــما أنــــه وبــــاالطــــالع عــــلى اجــــراءات الــــتحقيق 
الـقضائـي مـعه، فـإنـه يـثير شـكوك بـأن السـلطات تـسيء اسـتخدام الـنظام الـقضائـي إلسـكات أحـد األصـوات 

املنتقدة القليلة املتبقية في اإلعالم املغربي.
3-إصــدار أحــكام تــعسفية: أدان الـــقضاء املـــغربـــي أربـــعة صـــحافـــيني ومســـتشارا بـــرملـــانـــيا بـــالـــحبس مـــع 
وقـوف الـتنفيذ، وذلـك عـلى خـلفية نشـر مـعلومـات صـحيحة، اعـتبرتـها السـلطات أنـها "مـعطيات سـريـة"، فـيما 
رفـض الـصحافـيون املـغاربـة هـذا الـحكم، واعـتبروه مـسيئا لـلصحافـة فـي الـبالد، وقـضت املـحكمة االبـتدائـية 
فــــــي الــــــربــــــاط، األربــــــعاء 27 آذار2020، بــــــالــــــحكم عــــــلى الــــــصحفيني األربــــــعة واملســــــتشار الــــــبرملــــــانــــــي عــــــن 
"الــكونــفدرالــية الــديــمقراطــية لــلشغل" عــبد الــحق حــيسان، بســتة أشهــر مــع وقــف الــتنفيذ وغــرامــة مــالــية تــصل 
إلـى 10000 درهـم (حـوالـي 1000 دوالر)، مـع أداء الـصائـر، وتـوبـع الـصحافـيون، عـبد الـحق بـلشكر، وعـبد 
اإللـه سـخير ومحـمد أحـداد وكـوثـر زكـي، بــتهمة "نشـر مـعطيات سـريـة" تـتعلق بـأعـمال لـجنة تـقصي الـحقائـق 

حول صندوق التقاعد.
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4-الـتعذيـب والتهـديـد بـاالغـتصاب: جــاء فــي املــحضر الــرســمي لجــلسة 17 يــولــيو/تــموز 2017 أمــام 
قــاضــي الــتحقيق عــبد الــواحــد مــجيد أّن األبــلق، ومــهنته صــحفي، قــال إنــه، فــي الــيوم الــسادس الســتجوابــه 
فــي مــقر الــفرقــة الــوطــنية للشــرطــة الــقضائــية فــي الــدار الــبيضاء، نــقله أحــد رجــال الشــرطــة إلــى غــرفــة أخــرى 
حـيث كـان 5 رجـال مـجهولـني مـقنعني واقـفني يهـددون بـاغـتصابـه بـقنينة إذا رفـض تـوقـيع مـحضر اسـتنطاق 
قـدمـته لـه الشـرطـة. فـوقّـعه، ويـفيد تـقريـر الـطبيب مـكلف مـن املجـلس الـوطـني لـحقوق اإلنـسان أّن األبـلق، لـدى 
فــحصه فــي 15 يــونــيو/حــزيــران 2017، زعــم أنــه تــعرض لــلضرب عــلى وجــهه بــينما كــان مــقيد الــيديــن أثــناء 
اسـتنطاقـه فـي مـقر الشـرطـة فـي الـدار الـبيضاء، وأمـره أحـد رجـال الشـرطـة بـنزع قـميصه، ثـم وضـع جـفافـا 

(ممسحة) قذرا في فمه وهدد باغتصابه.
5- الـــحبس وإعـــادة اصـــدار االأحـــكام: تجــــديــــد مــــالحــــقة وحــــبس عــــدد مــــن الــــصحفيني رغــــم تــــنفيذهــــم 
أحـــكامـــا ســـابـــقة ومـــنهم الـــصحفي والـــناشـــط الـــحقوقـــي حـــميد املهـــداوي، وهـــو مـــعروف بـــمعارضـــته لـــلحكومـــة 
املــغربــية ضــمن كــتابــات لــه عــلى وســائــل الــتواصــل االجــتماعــي، والــحكم عــليه مجــدداً بــالــسجن ثــالث ســنوات 

بتهمة "عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة ».
6-الـطرد والـفصل الـتعسفي: عـانـى الـقطاع الـصحفي املـغربـي خـالل الـعام الـجاري، وفـقا لـلتقريـر مـن 
حــاالت طــرد تــعسفي وتســريــح جــماعــي، فــي الــعديــد مــن املــنصات اإلعــالمــية، مــثل مجــموعــة مــاروك ســوار، 

وآخر ساعة".
وقـــال رئـــيس الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحافـــة عـــبد اهلل الـــبقالـــي: إن الـــتقريـــر "رصـــد أوضـــاع املشهـــد اإلعـــالمـــي 
بــاملــغرب بــكل تــفرعــاتــه الــسمعية والــبصريــة واملــكتوبــة، بــرصــد الــواقــع الــذي يــعيشه املــهنيون فــي كــل مــناحــي 

املشهد اإلعالمي.
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املحور الثاني: واقع مالحقة الصحفيني في الجزائر
يـــعيش الـــصحفيون فـــي الجـــزائـــر ظـــروفـــا قـــاســـية مـــا دفـــعهم لـــالحـــتجاج مـــرارا أمـــال فـــي الـــتغيير، ورغـــبة فـــي 
تـــخفيف الـــقيود ووقـــف االنـــتهاكـــات، وهـــذا مـــا دفـــع الســـلطات إلصـــدار حـــزمـــة مـــن اإلصـــالحـــات الـــسياســـية 
الـواسـعة فـي الـبالد، وذلـك فـي مـحاولـة السـتيعاب الـدعـوات واملـطالـبات الـصحفية والـحقوقـية، ومـع ذلـك فـإن 
حــالــة الــصحافــة فــي الجــزائــر لــم تــتحسن كــثيرًا مــنذ الــربــيع الــعربــي، حــيث احــتوت مــحاوالت اإلصــالح عــلى 
مــحاذيــر كــبيرة اســتمرت فــي تــقييد حــريــة الــتعبير بشــدة، وفــرض ضــغوط مــالــية وتــرخــيصيه أدت إلــى إغــالق 
الـــــعديـــــد مـــــن املـــــؤســـــسات الـــــصحفية. كـــــما دفـــــعت الـــــقرارات الـــــتي اتخـــــذت فـــــي الـــــعقد املـــــاضـــــي الـــــصحافـــــة 
الجـزائـريـة إلـى حـافـة الـهاويـة، وإذا لـم يـتم عـالجـها بسـرعـة، فـإن وعـود اإلصـالح الـتي قـطعتها الـحكومـة عـلى 

نفسها لن تؤدي إلى شيء.

نبذة عن ظروف الصحفيني وأوضاعهم املعيشية:
حـريـة اإلعـالم فـي الجـزائـر مهـددة بـشكل خـطير، حـيث تشـدد السـلطات ضـغوطـها عـلى املشهـد اإلعـالمـي. 
فــــــمنذ بــــــدايــــــة 2019، تــــــوالــــــت االعــــــتقاالت فــــــي صــــــفوف الــــــصحفيني الجــــــزائــــــريــــــني الــــــذيــــــن يــــــغطون الحــــــراك 
االحـتجاجـي، حـيث يـظلون قـيد االحـتجاز تـارة أو يُـزج بـهم فـي الـحبس االحـتياطـي ملـدة طـويـلة تـارة أخـرى. 

وعالوة على ذلك، تئن الصحافة الجزائرية تحت وطأة الضغوط واملالحقات القضائية.

�
وفــي أوضــاعــهم املــعيشية املــترديــة فــإنــه مــن املــالحــظ أنــها تــغيب أي اتــفاقــيات لتحــديــد راتــب الــصحافــي فــي 

الجزائر، ووفقا لتقارير صحافية فإن األجور تختلف ما بني مؤسسة وأخرى.
 ومــنذ الــعام 2010، يــتقاضــى الــصحافــي راتــباً يــبدأ مــن 25 ألــف ديــنار مــا يــساوي 217 دوالراً، ويــرتــفع 
فـــي بـــعض املـــؤســـسات لـــيصل إلـــى130 ألـــف ديـــنار، نـــحو 1000 دوالر، وتـــشير أرقـــام صـــادرة عـــن نـــقابـــة 
الـصحافـة فـي الجـزائـر إلـى أن عـدد املـؤسـسات اإلعـالمـية ارتـفع فـي الـسنوات املـاضـية، وتحـديـداً بـعد الـعام 
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2009، ورغــــم هــــذا االرتــــفاع، إال أن رواتــــب الــــصحافــــيني بــــقيت مــــنخفضة، إذ أن 60% مــــن الــــصحافــــيني 
يـــتقاضـــون أقـــل مـــن 250 دوالراً، و30% يـــتقاضـــون بـــني 250 و350 دوالراً، أمـــا النســـبة الـــباقـــية وهـــي ال 

تتعدى 10%، فتتقاضى أكثر من 350 دوالراً.

األوضاع القانونية للعمل الصحفي:
كــــانــــت أبــــرز الــــعوائـــــق الــــقانــــونــــيـة مـــــن خـــــالل املـــــواد املــــقيـدة للحــــريـــــة الــــتـي نـــــص عــــليهـا قـــــانــــون اإلعـــــالم 
1990، والــنصـوص التجــريــمية الــتي نــص عــليها قــانــون الــعقوبــات خــاصــة بــعد تــعديــله ســنة 2001، والــذي 
بـموجـبه انـتهكت السـلطات خـصوصـية ومـكانـة هـذه املـهنة وقـيدتـها، وظـل الـصحفيون واملـؤسـسات االعـالمـية 
فـي حـالـة ضـغط مـتواصـل ومـالحـقة دائـمة، لـذلـك واسـتجابـة ملـطالـب املـتظاهـريـن فـي اآلونـة االخـيرة، سـارعـت 
السلطات الجزائرية إلى تقديم قوانني جديدة، وإدخال تغييرات على الدستور وتعديل القوانني األساسية.

�

 ومــن بــني الــقوانــني الــتي تــم إقــرارهــا، كــان قــانــون اإلعــالم الجــديــد أو مــا يــسمى بـ "الــقانــون الــعضوي" فــي 
يــنايــر/كــانــون الــثانــي 2012. وقــد أثــار هــذا الــقانــون آنــذاك جــدال واســعا مــن قــبل الــصحفيني الجــزائــريــني 
حـول مـا إذا كـانـت السـلطات حـقا تـعتزم االتـجاه نـحو االنـفتاح الـحقيقي فـي مـجال حـريـة الـصحافـة نـظريًـا، 
وكـــان الـــغرض مـــن الـــقانـــون تـــسهيل إنـــشاء هـــيئات تـــنظيمية مـــثل ســـلطة الـــضبط الـــسمعي -الـــبصري، الـــتي 

تهدف إلى تحسني الظروف املهنية واالجتماعية للصحفيني.
وبـــعد مـــرور عـــامـــني مـــن وضـــع قـــانـــون اإلعـــالم الجـــديـــد حـــيز الـــتنفيذ، جـــرى فـــي يـــنايـــر/جـــانـــفي 2014 طـــرح 
قـانـون مـكمل خـاص بـالـجانـب الـسمعي- الـبصري، ومـع ذلـك أثـبت هـذا الـقانـون أيـًضا أنـه مـثير للجـدل نـظرًا 

إلدراجه بعض البنود والشروط املجحفة التي ترهن وتعيق عملية االنفتاح اإلعالمي في البالد.
لــكن الــالفــت أن كــل الــقنوات الــتي بــرزت فــي املشهــد اإلعــالمــي كــانــت مــن الــناحــية الــقانــونــية قــنوات أجــنبية 
ولـــها تـــراخـــيص صـــدرت مـــن دول أجـــنبية، والســـّر فـــي ذلـــك مـــماطـــلة الـــحكومـــة فـــي مـــنح الـــتراخـــيص املحـــلية 
لــلقنوات الــفضائــية، مــا تســبب فــي فــوضــى كــبيرة، مــع بــروز نــحو 60 قــناة فــضائــية فــي ظــرف وجــيز تــمارس 
عــملها دون قــوانــني مــنظمة، وقــد دفــعت تــلك الــوضــعية الســلطات فــي مــايــو/ أيــار 2016 إلــى غــلق 50 قــناة 
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بــــحجة عــــدم امــــتالكــــها تــــراخــــيص عــــمل فــــي الــــداخــــل الجــــزائــــري، ومــــع ذلــــك، ومــــن الــــناحــــية الــــعملية، ال يــــزال 
الحصول على رخصة للبث في الجزائر مستحيالً. 

ووفـــق ملـــتابـــعة مجـــلس جـــنيف، كـــثيرا مـــا يـــرفـــع املـــسؤولـــون الـــرســـميون مـــن الـــحكومـــة الجـــزائـــريـــة أو األقـــالـــيم 
دعـــاوى خـــاصـــة عـــلى خـــلفية الـــقذف والـــتشهير ضـــد الـــصحفيني وقـــد يـــحكم عـــليهم بـــالـــسجن وغـــالـــبا مـــا يـــتم 
إدانـتهم. كـما أن الـقانـون الـجنائـي الـجائـر فـي الجـزائـر أصـبح أداة فـعالـة وقـاسـية ملـمارسـة لـلقمع، وقـد نـتج 
عـن تـطبيق هـذا الـقانـون جـملة مـن املـحاكـمات والـقضايـا الـشائـكة بـني الـصحف والسـلطة، أدى بـعضها إلـى 
إصـدار أحـكام بـالـسجن والـغرامـة فـي حـق الـعديـد مـن الـصحافـيني وصـحفهم، ومـن بـينها اعـتقال الـصحافـي 
"حــفناوي غــول" الــذي يــكتب لــصحيفتي "الــيوم" و"News Djazair-El "فــي مــديــنة الجــلفة، وذلــك بــتهمة 

القذف. 

أنماط االنتهاكات:

1_االعــتقال الــتعسفي مـــارســـت الســـلطات الجـــزائـــريـــة الـــعديـــد مـــن االعـــتقاالت بـــحق الـــصحفيني مـــؤخـــرا 
وكـــان مـــنها اعـــتقال الـــصحفي الـــبارز خـــالـــد درارنـــي، حـــيث اعـــتُقل فـــي 7 مـــارس/آذار 2020 أثـــناء تـــغطيته 
لــــلتظاهــــرات املــــؤيــــدة لــــلديــــمقراطــــية فــــي الجــــزائــــر الــــعاصــــمة، وتــــم الــــتحقيق مــــع درارنــــي بــــتهم؛ الــــدعــــوة إلــــى 
التجــمهر غــير الــقانــونــي واملــساس بســالمــة وحــدة الــوطــن، الــناجــمة عــن تــغطيته لــالحــتجاجــات الــتي تجــري 

بانتظام منذ فبراير/شباط 2019. 

�
الصحفي خالد درارني أثناء تغطية ميدانية
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2-اإلهــمال الــطبي لــلسجناء: حـــيث يـــعيش الـــصحفيني فـــي الـــسجون الجـــزائـــريـــة أوضـــاعـــا صـــعبة مـــا 
يـــــدفـــــعهم لـــــالحـــــتجاج واالضـــــراب عـــــن الـــــطعام حـــــيث تـــــوفـــــى فـــــي 11 ديـــــسمبر 2016، الـــــصحفي واملـــــدون 
الجــزائــري محــمد تــامــالــت املــعروف بــانــتقاده للســلطات الجــزائــريــة بــعد ثــالثــة أشهــر مــن دخــولــه فــي غــيبوبــة 
نــتيجة اإلضــراب عــن الــطعام احــتجاجــا عــلى حــكم بــسجنه مــدة عــامــني، كــما أعــلن مــحامــيه، وقــد تــجاهــلت 

السلطات خطواته االحتجاجية ولم تقدم الخدمة الطبية الالزمة إلنفاذه.

4-الــحبس االنــفرادي املــطول: خــــضع عشــــرات الــــصحفيني لــــلحبس االنــــفرادي بــــعد اعــــتقالــــهم، فــــفي 9 
ديــــسمبر/كــــانــــون األول 2018 اعــــتقل الــــصحفي عــــدالن مــــالح أثــــناء تــــغطيته ملــــظاهــــرة شــــارك فــــيها "200" 
شــــخص فــــي الجــــزائــــر الــــعاصــــمة، حــــيث يــــخضع لــــظروف مــــأســــاويــــة فــــي االعــــتقال وتــــم حجــــزه بــــمفرده فــــي 
زنـزانـته، وحـتى أثـناء فـترات االسـتراحـة فـي فـناء الـسجن، يـبقى بـمفرده إلـى جـانـب مـوظـفي الـسجن، وهـذا 

يرقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

5-االخــتطاف: شــــواهــــد كــــثيرة تــــثبت تــــورط الســــلطات بــــعمليات خــــطف مــــنظمة حــــيث أعــــلنت قــــناة الــــنهار 
الجــزائــريــة أن رئــيس تحــريــر مــوقــعها االلــكترونــي الــصادر بــالــلغة الــفرنــسية (ألــج 24)، إســماعــيل جــربــال، 
تـــعرض لـــالخـــتطاف، الـــثالثـــاء 09 أكـــتوبـــر، عـــلى يـــد عـــناصـــر مـــن مـــصالـــح االســـتخبارات مـــن أمـــام مـــقرهـــا 

بالجزائر العاصمة، دون أن تكون العدالة قد أصدرت مذكرة اعتقال في حقه. 

�
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املحور الثالث: واقع العمل الصحفي في تونس:
رغــم الــترتــيب الــذي احــتلته تــونــس فــي مــؤشــر حــريــة الــصحافــة هــذا الــعام، وقــد حــّلت فــي املــرتــبة 72 عــاملــياً 
واألولـــى عـــربـــياً، إال أّن الـــنقابـــة الـــوطـــنية لـــلصحافـــيني الـــتونـــسيني أعـــلنت، فـــي تـــصريـــحات إعـــالمـــية، لـــنقيب 
الــصحافــيني الــتونــسيني نــاجــي الــبغوري عــن مــخاوف حــقيقية عــلى حــريــة الــصحافــة. واعــتبر الــبغوري فــي 
تـصريـحه لـإلذاعـة الـوطـنية الـتونـسية أن املـؤشـرات الـحالـية لحـريـة الـصحافـة غـير مـطمئنة وال تـزال املـخاوف 
قـائـمة، خـاصـة أّن الـدولـة ال تـزال تـتبع سـياسـة الـترويـض الـناعـم لـوسـائـل اإلعـالم، وال بـد مـن وجـود سـياسـة 

حكومية لإلعالم الرسمي. 

�
يُـــضاف إلـــى ذلـــك ســـعي الـــعديـــد مـــن األطـــراف الـــسياســـية إلـــى الـــسيطرة الـــتامـــة عـــلى اإلعـــالم الـــتونـــسي، 
مسـتغلة بـذلـك الـوضـع االقـتصادي الـهش الـذي يـعانـيه الـصحافـيون الـتونـسيون، وهـو املـرتـقب اسـتفحالـه مـع 
تــفشي وبــاء كــورونــا املســتجد فــي تــونــس فــي الــفترة الــراهــنة، بــعدمــا تســبب فــي تــوقــيف أعــمال لــلمؤســسات 
اإلعـــالمـــية، وبـــينها الـــصحافـــة الـــورقـــية، ولـــجوء الـــقنوات الـــتلفزيـــونـــية واملحـــطات اإلذاعـــية إلـــى تـــخفيض عـــدد 
الـــعامـــلني فـــيها. ســـيؤدي ذلـــك حـــتماً إلـــى تـــأخـــر فـــي صـــرف األجـــور، وإحـــالـــة الـــعديـــد مـــن الـــصحافـــيني إلـــى 

البطالة اإلجبارية.

نبذة عن ظروف الصحفيني وأوضاعهم املعيشية:
يـعيش الـصحفيني الـتونـسيني ظـروفـا صـعبة فـرضـتها تـدخـالت الـدولـة مـن خـالل مـمارسـة اسـالـيب اسـتفزازيـة 
ورفـعها لـوتـيرة املـضايـقات واملـالحـقات واسـتمرارهـا فـي مـمارسـة أشـكال مـختلفة مـن الـقمع، فـاالعـتداءات لـم 
تـتوقـف ومـحاوالت االسـتهداف فـي تـصاعـد مسـتم، حـيث تـعرض عـدد مـن اإلعـالمـيني فـي إذاعـة "أولـيس أف 
ام جـربـة" إلـى حـملة مـن الـتشويـه والتهـديـد مـن قـبل أشـخاص بسـبب تـغطيتهم اإلعـالمـية "املـتوازنـة" لـحادثـة 
رفـــض مســـتشفى اســـتقبال أحـــد مـــرضـــى كـــورونـــا، ووقـــوفـــهم عـــلى نـــفس املـــسافـــة مـــن جـــميع األطـــراف، وقـــد 
وصـــلت هـــذه الحـــملة إلـــى حـــد الســـب والشـــتم والتحـــريـــض عـــلى مـــواقـــع الـــتواصـــل االجـــتماعـــي، كـــما تـــعرّض 
الــصحافــيون والــعامــلون بــإذاعــة "الســليوم أف أم" بــمحافــظة الــقصريــن وســط الــبالد الــتونــسية إلــى مــحاولــة 
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اعــتداء مــن طــرف مــواطــن تــعمد اقــتحام مــقر اإلذاعــة وتهــديــد الــصحافــيني والــعامــلني بــها، يــضاف إلــى مــنع 
مــــراســــلي وســــائــــل اإلعــــالم بــــمحافــــظة تــــوزر بــــالــــجنوب الــــغربــــي الــــتونــــسي مــــن الــــعمل بــــأحــــد مــــقرات الحجــــر 

الصحي اإلجباري، وذلك على إثر تنقلهم لتغطية احتجاج املقيمني هناك.
وزادت وتـــــــيرة هـــــــذه االعـــــــتداءات بـــــــعد الحجـــــــر الـــــــصحي الـــــــعام، وســـــــعي الـــــــصحافـــــــيني إلـــــــى تـــــــغطية بـــــــعض 
االحـــتجاجـــات الـــتي قـــام بـــها مـــواطـــنون بســـبب ظـــروف إقـــامـــتهم الـــسيئة فـــي بـــعض مـــراكـــز الحجـــر، وهـــو مـــا 
اعـتبرتـه الـنقابـة الـوطـنية لـلصحافـيني الـتونـسيني مـّساً بحـريـة الـعمل الـصحافـي وحـق املـواطـن فـي املـعلومـة، 

الغاية منه تكميم األفواه تحت مسّمى محاربة وباء كورونا املستجد.

�

األوضاع القانونية للعمل الصحفي:
تــــشير الــــتقاريــــر الــــواردة للمجــــلس بــــأن الــــقيود ال زالــــت قــــائــــمة فــــي وجــــه املــــؤســــسات الــــصحفية واملــــالحــــقات 
ارتـفعت وتـيرتـها كـما الـسابـق، حـيث أعـتقل مـا ال يـقل عـن 40 مـدونـاً، ونـاشـطاً سـياسـياً، ومـدافـعاً عـن حـقوق 
اإلنــــسان ومــــديــــراً لــــصفحات عــــلى فيســــبوك لــــديــــها عــــدد كــــبير مــــن املــــتابــــعني، وتــــعرضــــوا ملــــعامــــلة غــــير الئــــقة 
وانـــتهكت حـــقوقـــهم وكـــان ذلـــك بـــني عـــامـــي 2018 و2020 ملجـــرّد نشـــرهـــم عـــلى اإلنـــترنـــت تـــدويـــنات انـــتقدت 
الســـلطات املحـــلية، أو الشـــرطـــة، أو غـــيرهـــم مـــن املـــوظـــفني الـــعمومـــيني، هـــذا بـــاإلضـــافـــة لعشـــرات االنـــتهاكـــات 

األخرى.
أنماط االنتهاكات:

1_الـــقتل_تــــعرض عــــدد مــــن النشــــطاء والــــصحفيني لــــلقتل فــــي ظــــروف مــــختلفة أو غــــامــــضة، مــــثل املــــصور 
الـصحفي عـبد الـرزاق زرقـي حـرقـا فـي 24 ديـسمبر 2018، وهـو يـعمل مـتعاونـا مـع قـناة تـلفزيـونـية تـونـسية 

خاصة.
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3-إغـالق املؤسـسات والـطرد: اسـتمرت سـياسـة االغـالق والـتضييق وتسـريـح الـعامـلني أو طـردهـم، حـيث 
طـالـت آخـر عـمليات الـغلق إذاعـة "صـراحـة أف أم "، إلـى جـانـب تسـريـح وطـرد عـدد مـن الـصحافـيني فـي عـدة 

مؤسسات أخرى.

�

4- املـالحـقة الـقضائـية واالحـكام الـغيابـية حـيث حـوكـم عـدد مـن املـدوِّنـني ومسـتخدمـي وسـائـل الـتواصـل 
االجــتماعــي بــتهم بــموجــب "املجــلة الجــزائــية" (قــانــون الــعقوبــات" و"مجــلة االتــصاالت" (قــانــون االتــصاالت)، 
وذلـــك بســـبب تـــعبيرهـــم الســـلمي عـــن آرائـــهم عـــبر اإلنـــترنـــت، فـــفي إبـــريـــل/نـــيسان، حـــكمت املـــحكمة االبـــتدائـــية 
بــــقفصة عــــلى أحــــمد الجــــديــــدي غــــيابــــياً بــــالــــسجن ملــــدة ســــنة، إلدانــــته بــــتهمة "اإلســــاءة لــــلغير عــــبر الشــــبكات 

العمومية لالتصاالت"، وذلك بعدما انتقد نائبًة برملانية في تعليق على موقع "فيسبوك".

املحور الرابع: واقع العمل الصحفي في ليبيا:
الــــوضــــع الــــليبي مــــتدهــــور وكــــارثــــي بســــبب االوضــــاع الــــتي تــــمر بــــها الــــبالد وعــــدم اســــتقرار الــــواقــــع االمــــني 
والـسياسـي، واسـتمرار االقـتتال الـداخـلي وهـذا بـدوره أثـر عـلى عـمل الـصحفيني، ويـرى الـبعض أن الـوضـع 
الــحالــي فــي لــيبيا اســتكمال للمشهــد املــظلم الــسابــق إبــان حــكم الــعقيد الــراحــل مــعمر الــقذافــي، فــوســائــل 
اإلعــالم الــرســمية فــي ذلــك الــوقــت كــانــت خــاضــعًة لــسيطرة مــؤســسات مــختلفة تــبًعا ملــزاج الــنظام واســتعداده 

إلرخاء قبضته أو تشديدها.
فـفي الـعام 1971، ُوضِـــــــــَعت وسـائـل اإلعـالم الـحكومـية تـحت مـظلة وزارة اإلعـالم. وفـي الـعام الـتالـي، صـدر 
قـانـون الـصحافـة الـذي يحـّدد بـالـتفصيل الـقيود الـحكومـية عـلى وسـائـل اإلعـالم والـعقوبـات املـفروضـة بسـبب 
الـتجاوزات، وأقـّر الـقانـون مـعاقـبة مَــن "يـشّوهـون سـمعة الـبالد" بـالـسجن املـؤبّـد، وفـرض عـقوبـة اإلعـدام عـلى 

كّل من يتجرّأ على تأييد مبادئ تهدف إلى تغيير الواقع الثابت في ليبيا.
وســرعــان مــا نُــفّذ هــذا األمــر عــام 1979، حــيث تــم الــحكم بــالــسجن املــؤبــد عــلى أكــثر مــن عشــرة صــحفيني 
جــملة واحــدة دون أي تــفاوت فــي األحــكام، فــيما عُـــرف آنــذاك "بــقضية الــصحافــة"، واســتمر الــتضييق عــلى 
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الـصحفيني أغـلب سـنوات حـكم الـقذافـي، ولـعل الحـدث األبـرز هـو قـتل الـصحفي ضـيف الـغزال عـام 2005 
بعد انتقاده قضايا فساد في البالد، هذا الواقع بقي ممتد حتى اللحظة في ظل عدم االستقرار.

 وقـــــد أجـــــبر هـــــذا الـــــوضـــــع عـــــددا مـــــن الـــــصحفيني عـــــلى تـــــرك املـــــهنة، وبـــــعضهم غـــــادر الـــــبالد مـــــن األســـــاس، 
خــصوصــا بــعد الحــرب الــتي شــنها الــلواء حــفتر عــلى الــعاصــمة طــرابــلس فــي أبــريــل/نــيسان 2019، والــتي 
فـاقـمت الـوضـع الـهش لـلصحفيني الـذيـن يـتعرضـون لـلمضايـقات واالحـتجاز الـتعسفي والتهـديـد بمجـرد إبـداء 

رأيهم في هذه الحرب وغيرها من األحداث.

نبذة عن ظروف الصحفيني:
الــصحفي الــليبي الــيوم جــزء ال يتجــزأ مــن املشهــد الــسياســي املــعقد شــديــد االنــقسام الــذي أدى بــالــضرورة 
إلــى مــعركــة عــنيفة حــول روايــة الــخبر الــواحــد، مــما عــرض الــصحفي إلــى االغــتيال والخــطف واالعــتداء عــلى 
مـــقار املـــؤســـسات اإلعـــالمـــية والـــهجوم عـــبر مـــوقـــع الـــتواصـــل االجـــتماعـــي ومـــن بـــينها فيســـبوك، فـــي مـــجتمع 

محافظ يتسبب فيه هذا الهجوم بمشاكل عائلية تالحق الصحفيات على وجه الخصوص. 
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ويــدعــو مجــلس جــنيف الــبعثات األمــمية املــطلعة بــاملــلف الــليبي، إلــى تــذكــر الــصحفيني الــليبيني الــذيــن قــتلوا 
أثـــــناء تـــــأديـــــة واجـــــبهم، بـــــمناســـــبة الـــــيوم الـــــدولـــــي إلنـــــهاء اإلفـــــالت مـــــن الـــــعقاب عـــــلى الجـــــرائـــــم املـــــرتـــــكبة ضـــــد 

الصحفيني، والذي يوافق 2 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
ووفـق مـتابـعة مجـلس جـنيف، فـإن حـريـة الـصحافـة ال تـزال تـواجـه تهـديـدات غـير مسـبوقـة، وأوضـاع "خـطيرة 
لـــلغايـــة" فـــي لـــيبيا حـــيث جـــاء تـــصنيف الـــدولـــة الـــليبية فـــي املـــرتـــبة (163) بســـبب الـــظروف املـــهنية واملـــيدانـــية 

الصعبة التي يتعرض لها الصحفيون. 
فـحالـة االسـتقطاب والـتموضـع الـتي تشهـدهـا الـبالد واالصـطفاف الـحاصـل بـني خـندقـني، هـو سـبب رئـيسي 
فــــيما يــــتعرض لــــه الــــصحفي مــــن مــــخاطــــر وانــــتهاكــــات، ومــــن الــــطبيعي أن الــــصحفي فــــي الــــحالــــة الــــليبية ال 
يسـتطيع أن يـكون مـحايـدا؛ وخـياراتـه ال تـسمح بـأن يـبقى فـي املـنتصف بـني فـريـقني أو تـياريـن، بـل هـو بـكل 
تـأكـيد الـوقـوف لـجانـب الـحق دائـما وبـشكل مـطلق، نـعم ربـما يـكون مـا يـكون صـحيحا وحـقا بـالنسـبة لـنا هـو 
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غـير ذلـك بـالنسـبة لـغيرنـا، ولـكن دائـما مـا يحـرك الـصحفي فـي املـرتـبة األولـى قـناعـاتـه، الـتي تـنطلق مـن عـدة 
مواثيق أخالقية تكون هي الفيصل ليخرج العمل الصحفي بشكل يتفق مع املهنية املطلوبة. 

األوضاع القانونية للعمل الصحفي:
يــعانــي الــصحفيون فــي لــيبيا مــن قــانــون مــكافــحة اإلرهــاب فــي لــيبيا، والــذي يســتخدم تــعريــفًا واســًعا لــغايــة 
الــعمل اإلرهــابــي، ويــتضمن نــصوصــا وأحــكامــا قــانــونــية غــامــضة تُســتخدم لــتقييد حــريــة الــتعبير والــحق فــي 
التجـــمع الســـلمي وتـــكويـــن الجـــمعيات، إذ يـــضع هـــذا الـــقانـــون قـــيوًدا عـــديـــدة عـــلى حـــريـــة الـــتعبير، ويـــفرض 
الــرقــابــة عــلى املــواقــع اإللــكترونــية بــصورة تــجعل مــمارســة الــتدويــن أو الــتعبير الحــر مــحفوفــة دائــًما بــمخاطــر 
الــــسجن لــــفترات طــــويــــلة، عــــلى نــــحو يــــكشف غــــايــــته الــــحقيقية فــــي خــــنق ومــــصادرة كــــل أشــــكال املــــعارضــــة 
الـسياسـية السـلمية، وكـل األصـوات املسـتقلة، وهـو مـا جـعل لـيبيا تـأتـي فـي املـرتـبة 164 مـن بـني 180 دولـة 

في التصنيف العاملي لحرية الصحافة لعام 2020.
أنماط االنتهاكات:

قـالـت بـعثة األمـم املتحـدة لـلدعـم فـي لـيبيا إنـها وثـقت مـنذ مـايـو/أيـار مـن الـعام املـاضـي مـا ال يـقل عـن تـسع 
حــاالت فــي شــرق وغــرب الــبالد تــعرض فــيها صــحفيون ومــدونــون لــالخــتطاف واالخــتفاء القســري واالحــتجاز 
الـتعسفي، وفـي كـثير مـن األحـيان الـتعذيـب وأوضـحت الـبعثة أن الـصحفيني والـعامـلني فـي وسـائـل اإلعـالم 
بــليبيا يــتعرضــون بــشكل مــتكرر لــلترهــيب واملــضايــقة والتهــديــدات بــالــقتل، وقــد وثــق املجــلس مــقتل اثــنني مــن 

الصحفيني في جنوب طرابلس في أكتوبر/تشرين األول 2019، ويناير/كانون الثاني 2020.
كــما تــعرضــت محــطتان إذاعــيتان لــلهجوم وإضــرام الــنار فــيهما فــي ســرت الــخاضــعة لــسيطرة قــوى مــوالــية 
لــلواء املــتقاعــد خــليفة حــفتر، وفــي أبــريــل/نــيسان املــاضــي، اخــتفى مــديــر إذاعــة الــقره بــولــلي بــينما كــان يــقود 
سـيارتـه فـي الـقويـعة شـرق طـرابـلس، وال يـزال مـصيره ومـكان وجـوده مـجهولـني، وبحسـب الـبعثة، فـقد أفـادت 
تـــقاريـــر خـــاصـــة للمجـــلس بـــأن تـــصاعـــد الـــعنف ضـــد الـــصحفيني فـــي لـــيبيا أدى إلـــى مـــغادرة أكـــثر مـــن 83 

صحفيا ليبيا البالد، وذلك بني عامي 2015 و2018.
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1-الــقتل: اســتمرت اعــمال الــقتل املــروعــة بــحق الــصحفيني وكــان مــنها مــقتل الــصحفي واالخــباري الــليبي 
الـــبارز محـــمد بـــن خـــليفة، فـــي الـــعاصـــمة الـــليبية طـــرابـــلس، حـــيث قـــتل أثـــناء قـــيامـــه بـــواجـــبه املـــهني بـــتغطية 

املصادمات بني مجموعة مسلحة.
2-االحـتجاز والـتعذيـب: تــصاعــدت جــرائــم الــتعذيــب بــحق الــصحفيني حــيث قــام الــجيش الــليبي ووحــدة 
مـكافـحة االرهـاب الـتابـعة لـوزارة الـداخـلية بـتعذيـب عـدد مـن الـصحفيني وكـانـت وسـيلة الـتعذيـب األكـثر شـيوعـا 
بحســـــب االفـــــادات هـــــي الـــــضرب بـــــاألنـــــابـــــيب الـــــبالســـــتيكية عـــــلى األجـــــساد أو بـــــواطـــــن األقـــــدام، واالســـــالك 

الكهربائية، والجنازير والعصي.
3-االخـفاء القسـري: تــكررت مــمارســات االخــتطاف واإلخــفاء القســري فــي لــيبيا حــيث كــان مــنها اعــتقال 
جـهاز املـخابـرات الـتابـع لـحكومـة الـوفـاق الـوطـني املـدعـومـة مـن األمـم املتحـدة، الـصحفي الـليبي رضـا فـحيل 
الــبوم فــي مــطار مــعيتيقة الــدولــي بــالــعاصــمة طــرابــلس، بحســب مــا أفــادت مــصادر خــاصــة للمجــلس، وقــال 
محــمد الــناجــم، مــديــر املــركــز الــليبي لحــريــة الــصحافــة لــفرانــس بــرس إن رضــا فــحيل الــبوم تــعرض لــإلخــفاء 

القسري فور وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس قادما من تونس.
4-املـالحـقة الـقضائـية واصـدار االحـكام الـقاسـية: أعــربــت بــعثة األمــم املتحــدة لــلدعــم فــي لــيبيا، عــن 
اسـتيائـها، مـن إصـدار حـكم بـالـسجن 15 عـامـا، عـلى صـحفي فـي شـرق لـيبيا الـواقـع تـحت سـيطرة املـشير 
خــليفة حــفتر، وأشــارت الــبعثة فــي تــغريــدة عــلى تــويــتر أن الــصحفي هــو، إســماعــيل أبــو زريــبة، داعــية إلــى 
"اإلفـراج الـفوري" عـنه، واعـتبرت الـبعثة األمـمية أن احـتجاز الـصحفي ومـحاكـمته "يـمكن أن يـشكل انـتهاكـا 

لقوانني ليبيا والتزامات ليبيا الدولية، لجهة الحق في محاكمة عادلة وحرية الرأي والتعبير".

املحور الخامس: النتائج والتوصيات
أوال النتائج:

1_ يـــعيش الـــصحفيون الـــتونـــسيون ظـــروفـــا صـــعبة فـــرضـــتها تـــدخـــالت الـــدولـــة مـــن خـــالل مـــمارســـة أســـالـــيب 
استفزازية ورفعها لوتيرة املضايقات واملالحقات واستمرارها في ممارسة أشكال مختلفة من القمع.

2- الــوضــع الــتونــسي لــم يــتحسن كــثيرا بــعد الــثورة فــالزالــت كــثير مــن الــقوانــني الــقديــمة بــاقــية، واالنــتهاكــات 
فاعلة بسبب عدم وجود تغيير حقيقي في االسس البنيوية في مؤسسات وهيئات الدولة.

3_ الــوضــع الــليبي مــتدهــور وكــارثــي بســبب االوضــاع الــتي تــمر بــها الــبالد وعــدم اســتقرار الــواقــع االمــني 
والسياسي، واستمرار االقتتال الداخلي وهذا بدوره أثر على عمل الصحفيني.

4_ اضـطر عـدد مـن الـصحفيني فـي لـيبيا عـلى تـرك املـهنة، وبـعضهم غـادر الـبالد مـن األسـاس، بـعد الحـرب 
الــتي شــنها الــلواء حــفتر عــلى الــعاصــمة طــرابــلس فــي أبــريــل/نــيسان 2019، والــتي فــاقــمت الــوضــع الــهش 

للصحفيني الذين يتعرضون للمضايقات واالحتجاز التعسفي والتهديد.
5_ يــعانــي الــصحفيني فــي لــيبيا مــن قــانــون مــكافــحة اإلرهــاب، والــذي يــتضمن نــصوصــا وأحــكامــا قــانــونــية 
غــامــضة تُســتخدم لــتقييد حــريــة الــتعبير والــحق فــي التجــمع الســلمي، إذ يــضع هــذا الــقانــون قــيوًدا عــديــدة 

على حرية التعبير.
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6_ الــصحافــة املــغربــية تــمر بــظروف اســتثنائــية وصــعبة ظــلت تــعرف طــريــقها دومــا إلــى الــقضاء فــي اآلونــة 
األخيرة، والصحفيون أصبحوا (يجرجرون) في املحاكم املغاربية.

7_ السـلطات املـغربـية سـجنت الـعديـد مـن الـصحفيني والنشـطاء بـتهم مـختلفة مـنها الـتجسس وتـهم أخـرى 
تـبدو مـبنية عـلى أسـس ضـئيلة وغـير مـعقولـة، كـما أن اإلجـراءات الـتي اتـبعت مـعهم فـي الـتحقيق الـقضائـي 

تثبت بأن السلطات تسيء استخدام النظام القضائي إلرهاب الصحفيني.
8_يـقوم املـسؤولـون الـرسـميون مـن الـحكومـة الجـزائـريـة أو األقـالـيم بـرفـع دعـاوى خـاصـة عـلى خـلفية الـقذف 
والــتشهير ضــد الــصحفيني وقــد يــحكم عــليهم بــالــسجن وغــالــبا مــا يــتم إدانــتهم، كــما أن "الــقانــون الــجنائــي" 

الجائر في الجزائر أصبح أداة فعالة وقاسية ملمارسة القمع.
9_االنــتهاكــات الــتي تــعرض لــها الــصحفيني فــي املــغرب الــعربــي تــنوعــت مــا بــني الــقتل واملــالحــقة واالحــتجاز 

القسري وتقييد الحريات واالختطاف واغالق املؤسسات والطرد من العمل.

ثانيا: التوصيات
يـجب أن تـوقـف السـلطات الـحاكـمة فـي املـغرب الـعربـي فـي كـال مـن لـيبيا وتـونـس والجـزائـر واملـغرب 1.

كافة االنتهاكات الحاصلة واالعتداءات الخطيرة التي تستهدف الصحفيني وتؤثر على عملهم.
مـن الـضروري وقـف املـحاكـمات الـعسكريـة بـحق الـصحفيني لـعدم اخـتصاصـها فـي الـنظر بـالـقضايـا 2.

املتعلقة باملدنيني والعمل على اسقاط االحكام الحالية.
بـات مـن الـالزم أن تتحـرك مـؤسـسات املـجتمع املـدنـي وكـل الـهيئات املحـلية داخـل هـذه الـدول ملـؤازرة 3.

الصحفيني والتضامن معهم وانجاح مواقفهم الرامية لوقف االنتهاكات.
عــلى املــجتمع الــدولــي فــتح تــحقيقا عــاجــال ومــنفصال فــي كــل الــقضايــا الــتي تــخص الــصحفيني وأن 4.

يـــقف عـــلى مـــالبـــسات وظـــروف مـــقتل عـــدد مـــنهم لـــيتسنى لـــه الـــبدء فـــي إجـــراء مـــالحـــقات دولـــية بـــحق 
املتسببني بهذه الجرائم.

الـقوانـني والتشـريـعات فـي بـلدان املـغرب الـعربـي بـحاجـة لـتعديـالت جـوهـريـة تـضمن ازالـة كـل الـقيود 5.
الحاصلة وتمكن الصحفيني من العمل في مساحات واسعة تكون فيها حرية الرأي مصونة.

عـــلى املـــراكـــز الـــحقوقـــية املحـــلية والـــدولـــية املـــساهـــمة الـــفاعـــلة فـــي كـــشف الجـــرائـــم بـــحق الـــصحفيني 6.
وتوثيقها وايصالها بصورة عاجلة للجهات الدولية.
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