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 نظرة عامة

ثمة إشكالیة كبیرة فیما یتعلق برصد التقاریر الدولیة لمنظمات وهیئات معنیة 
بحمایة الصحفیین لالنتهاكات المرتكبة ضدهم تتمثل في حاجة هذه 
المنظمات والهیئات إلى تعریف منضبط للصحفي في ظل ظروف یتعرض 
فیها عدیدون النتهاكات بالغة تصل إلى حد التصفیة واالخفاء القسري 

جن على خلفیة ممارستهم لعمل هو في مضمونه عمل صحفي في والس
واقعنا . حین أنهم ال یمكن أن تشملهم التعریفات الضیقة لصفة الصحفي

الحالي الذي تتیح فیه شبكة اإلنترنت فرص التواصل بین البشر في أنحاء 
العالم المختلفة كما تتیح لألفراد في مناطق مختلفة فرصة نشر معلومات 

اطع فیدیو من خالل حسابات شخصیة على مواقع التواصل وصور ومق
االجتماعي أو من خالل مدوناتهم الشخصیة أو مواقع ینشئونها لهذا 
الغرض، یجعل من كثیرین صحفیین مستقلین ال تربطهم أي عالقات رسمیة 

وفي حین یعرضهم ما . بمؤسسات صحفیة سواء في بلدانهم أو في غیرها
د األحوال في مناطق صراع ملتهبة أو عندما ینشرونه خاصة عندما یرص

ینطوي على كشف لممارسات إجرامیة أو انتهاكات لسلطات حاكمة أو 
أشخاص ذوي نفوذ أو جماعات مسلحة، لمخاطر كبیرة فإن مظلة الحمایة 

الممنوحة لصفة الصحفي ال تشملهم ولو حتى من  "على ضآلة قیمتها"
ن وى العملي عند إعداد تقاریر موینجم على المست. خالل رصد ما یطالهم
تضارب في األرقام المرصودة ألعداد الصحفیین  نوع تقریرنا هذا، عن

  . المقتولین أو المسجونین والمالحقین على خلفیة عملهم الصحفي
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ومن المنطقي أن تتمسك كل مؤسسة بأرقامها ، لكن تظل المؤسسات التي 
 قیة في هذا المجالتعمل على األرض وبشكل میداني هي االكثر مصدا

*** 

وعلى صعید االنتهاكات التي طالت حریة التعبیر في المنطقة العربیة ،  
یبدو النظام الحاكم في السودان متخصصا في مصادرة الصحف، وربما ف

أعداد  ٦أعداد من صحیفة واحدة خالل العام، منها تمثل مصادرته لتسعة 
في المقابل تتخصص . رقما قیاسیا غیر مسبوق عالمیا في شهر واحد،

السلطات الكویتیة في مالحقة مستخدمي موقع التواصل االجتماعي تویتر 
وتتفوق البحرین في معدل مالحقتها . وبمعدل أقل مستخدمي خدمة واتساب

بقائها لعدد كبیر منهم حتى الیوم في  ٕ للمدافعین عن حقوق اإلنسان وا
لعام قد شهد إطالق سراح المدافع البارز عن حقوق سجونها، برغم أن ا

اإلنسان، نبیل رجب، ولكنه یبقى مالحقا باتهامات مختلفة قد تعود به إلى 
 .السجن

وربما تتخصص المملكة السعودیة في األحكام القضائیة الصادمة والخارجة 
ویأتي في المقدمة الحكم باإلعدام ضد الشاعر . عن أي منطق مقبول

. أشرف فیاض بدعوى إهانته للذات اإللهیة وردته عن اإلسالم الفلسطیني
المملكة أیضا ما زالت تتمسك بالحكم القاضي بإعدام شاب من المنطقة 
الشرقیة أدانه القضاء باتهامات مختلفة على خلفیة مشاركته في مظاهرات 
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لى جانب قسوة الحكم وعدم ٢٠١١في عام  ٕ ، في وقت كان فیه قاصرا، وا
المشكوك في صحتها من األساس نتیجة (االتهامات األصلیة تناسبه مع 

، فإن الحكم باإلعدام على قاصر هو )افتقاد المحاكمة لضمانات العدالة
 .انتهاك بالغ وغیر مقبول

بخالف التخصصات السابق اإلشارة إلیها فإن الدول العربیة تشترك في 
حریة  معدالت مرتفعة لالنتهاكات ضد الحق في حریة التعبیر وضد

الصحافة واإلعالم، في ظل تصاعد ملحوظ لهذه االنتهاكات، وفي ظل 
مناخ خانق للحریات بصفة عامة، نأمل أن تكون صفحات هذا التقریر أمینة 

وفي حین نفرد صفحات عدة لكل دولة من . في محاولتها لنقل صورته
اكات الدول العربیة التي توافر لدینا قدرا كافیا من المعلومات حول االنته

التي شهدتها فإن بعض الدول لم یمكن رصد ما وقع فیها من انتهاكات 
بقدر وافٍ بسبب مصاعب مختلفة أغلبها ناجم عن الواقع المضطرب لهذه 
الدول أو لتدني التغطیة اإلعالمیة وغیاب المصادر المستقلة للمعلومات في 

رصده من ومن ثم فإننا في التالي نعرض لملخص لما أمكننا . البعض منها
  .معلومات حول هذه الدول في فقرات محدودة لكل منها

  ليبيا

األزمة الطاحنة في لیبیا تلقي بظاللها حتما على واقع حریة التعبیر وحریة 
الصحافة، حیث أن المشهد السیاسي في لیبیا معقد واألطراف المتحكمة به 
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قوق متداخلة، ولیس من الیسیر تحدید مدى مسئولیة كل طرف عن واقع ح
 . اإلنسان المتأزم جراء النزاع المسلح الدائر على السلطة

ظاهرة اختفاء الصحفیین وصعوبة التوصل لمعلومات حول مصیرهم تدلل 
عدد في حاالت اختفاء الصحفیین تمثلت في  ١على ذلك، فلیبیا سجلت أكبر

صحفیي قناة برقة الفضائیة الخمس، خالد الصبیحي ویونس المبروك وعبد 
الذین . المغربي ویوسف القمودي والمصور المصري محمد جاللالسالم 

أعلنت حكومة طبرق المعترف بها دولیا في أبریل مقتلهم رغم عدم توافر 
إضافة إلى الصحفیین التونسیین سفیان الشواربي . أدلة دامغة على ذلك

ونذیر القطاري الذین انقطعت أخبارهما بشكل كامل منذ سبتمبر من العام 
 .الماضي

األطراف اللیبیة بمدینة الصخیرات المغربیة اتفاقا  دیسمبر وقعت ١٧في 
برعایة األمم المتحدة یقضي بتشكیل حكومة وطنیة موحدة تقود مرحلة 
انتقالیة تنتهي بإجراء انتخابات تشریعیة، بعد عام، وتوسیع المجلس الرئاسي 

وهو ما . لیتكون من تسعة أشخاص، رئیس وخمسة نواب وثالثة وزراء دول
قد یبعث األمل في احتمالیة انفراج األزمة السیاسیة بلیبیا التي قطعا 

في التوصل لمعلومات قاطعة حول مصیر  - على األقل-ستساهم 
 .الصحفیین المفقودین، وتحریك الواقع المتأزم للعمل الصحفي بلیبیا

                                            
ً في  ٥٤: ٢٠١٥مراسلون بال حدود تستعرض حصیلة عام : "موقع منظمة مراسلون بال حدود ١ صحفیا

أخر زیارة ( ،Fx١٠ev/gl.goo://http، )٢٠١٥حصیلة (" عداد الرھائن عبر مختلف أنحاء العالم
 ).٢٠١٥دیسمبر  ١٩بتاریخ 
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 اجلزائر

العربیة، حریة التعبیر في الجزائر ال یختلف حالها كثیرا عن باقي الدول 
حیث تدعي السلطات الجزائریة احترامها المطلق لحریة التعبیر بینما الواقع 

حیث تعددت أنماط انتهاك حریة التعبیر بین المالحقات .یعكس غیر ذلك
الجنائیة للصحفیین والتضییق على المدافعین عن حقوق اإلنسان، كذلك 

 .وقف بث محطات فضائیة

أكتوبر على خلفیة استضافة مدني  قناة الوطن في قحیث أنه تم إغال
، العتبار تصریحاته “الجیش اإلسالمي لإلنقاذ“مزراق، الزعیم السابق لـ

مسیئة للسلطة الجزائریة، وأعلن وزیر االتصال الجزائري عزمه على مالحقة 
 .القناة ورئیسها قضائیا

وأدانت محكمة الجنح بوهران في نوفمبر الصحفي محمد شرقي بالسجن 
كتها ضده  ٢٠وتغریمه  لمدة عام ّ ألف دینار جزائري، على إثر دعوى حر

وذلك . جریدة الجمهوري التي یعمل بها، تتهمه من خاللها بإهانة الرسول
 .أعوام في مارس ٣علیه بـ  بعد صدور حكم غیابي

الشرق األوسط اللندنیة بالجزائر بوعالم غمراسة  مراسل صحیفة  كما تم منع
 .لمسئولین جزائریین في تصریحات صحفیةمن العمل بسبب انتقاده 
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وعلى صعید مالحقة المدافعین عن حقوق اإلنسان، واجه الناشط الحقوقي 
. رشید عوین المالحقة القضائیة باتهامات تنافي كلیة الحق في حریة التعبیر

أشهر مع النفاذ وغارمة مالیة بحق  ٦حیث صدر في مارس حكما بالسجن 
ى التظاهر، وذلك على إثر انتقاده تحویل التهامه بالتحریض عل عوین

الشرطة الجزائریة بعض عناصرها للتأدیب التعسفي، ودعوته عبر حسابه 
على موقع فیس بوك عناصر الشرطة الذي وقع بحقهم تعسفا لتنظیم وقفة 

 .احتجاجیة

عوین من تهمة إهانة هیئة نظامیة من  ٢وفي قضیة أخرى، تمت تبرئة
ه على موقع فیس بوك أظهر آثار ضرب خالل نشره صور عبر حساب

 ٢٠١٢تعرض لها أحد المحتجین ضد االنقطاع المتكرر للكهرباء سنة 
ببلدیة امیة ونسة التابعة لوالیة الوادي الجزائریة، إثر تفریق قوات األمن 

 .لالعتصام

وفي أكتوبر، اعتقل األمن الجزائري الصحفي والناشط الحقوقي حسان 
وتحریز جهاز الكمبیوتر الخاص به واألجهزة  وتم تفتیش منزله بوراس

وتم عرض بوراس . الخاصة بجمیع أفراد عائلته المقیمین في نفس المنزل
الحقا أمام وكیل الجمهوریة بمحكمة البیض، والذي وجه إلیه االتهام 

ودخل بوراس . بالمساس بهیئة نظامیة ودعوة المواطنین إلى حمل السالح

                                            
، "تأیید حكم براءة رشید عوین من تھمة إھانة ھیئة نظامیة: "موقع الحریة ٢

uWpKty/gl.goo://http، )٢٠١٥دیسمبر  ١٩یخ أخر زیارة بتار.( 
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في محبسه احتجاجا على اعتقاله التعسفي  في إضراب مفتوح عن الطعام
 .وتوجیه اتهامات ملفقة ضده

الناشطة الحقوقیة زلخیة بلعربي بعد مداهمة   وفي السیاق ذاته تم اعتقال
األمن لمنزلها، وذلك لنشرها صورة ساخرة عبر حسابها على فیس بوك في 

هانة هیئة . سیاق تضامنها مع بوراس ٕ ووجهت لها اتهامات القذف، وا
  .نظامیة، واإلساءة إلى رئیس الجمهوریة
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 مقدمة

لیس ثمة شك في أن السنوات األخیرة هي من بین األسوأ فیما یتعلق بحال 
فما بین مطرقة . حریة التعبیر وحریة الصحافة واإلعالم واإلبداع في مصر

الدولة وسندان المجتمع تجد أعداد متزایدة من المواطنین العادیین أو 
أو الصحفیین واإلعالمیین والمبدعین أصحاب االنتماءات السیاسیة المختلفة 

بأنواعهم، نفسها تحت طائلة ترسانة تزداد تخمة من القوانین المقیدة 
 .للحریات

یمثل تصاعد العملیات اإلرهابیة وبصفة خاصة في النصف األول من 
العام، الخلفیة الرئیسیة التي تتخذ ذریعة من قبل السلطات لتمریر قوانین 

الخناق أكثر فأكثر على الحریات عامة وعلى  وتعدیالت لقوانین تضیق
وصلت هذه العملیات اإلرهابیة إلى . حریة التعبیر والصحافة بصفة خاصة

ذروة مثیرة للقلق الشدید في عملیة االغتیال التي طالت النائب العام السابق 
ویمكن الربط بوضوح بین هذه . ٢٠١٥المستشار هشام بركات في یونیو 

ها من أثر كبیر، وبین التقدم الذي أحرزه سعي الدولة الواقعة وما كان ل
 .٢٠١٥لتمریر قانون اإلرهاب الذي صدر بالفعل بعد شهرین في أغسطس 

تتوسع المالحقة القانونیة في مجال استهدافها لكل من یمارس حقه في 
التعبیر، أو في ممارسة العمل الصحفي واإلعالمي واإلبداعي، وفي الوقت 

دد في تفسیر األفعال واألقوال حتى أصبحت كل ممارسة نفسه یزداد التش
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وكل خطاب موضع اتهام من حیث المبدأ حتى یتبین أال مجال إللصاق 
وفي المجمل . تهمة بها، وأصبح االتهام إدانة ال تسقطها التبرئة القانونیة

فإن شبكة االصطیاد في حبائل المالحقة تصبح أكبر حجما بینما تضیق 
والنتیجة أن اآلالف دون مبالغة یسقطون في هذه الشبكة . ثرثقوبها أكثر فأك

 .وال یتسرب إلى خارجها إال العشرات على أقصى تقدیر

في العام الثاني بعد إصداره، ال یزال قانون التظاهر المطعون في دستوریته 
مدخال رئیسیا لقمع الحق في التظاهر السلمي، ولتغییب المئات من 

الغالبیة العظمى من هؤالء هم من . السجونالمتظاهرین وراء قضبان 
المتهمین بالمشاركة في تظاهرات تنظمها جماعة اإلخوان المسلمین ومؤیدي 

ولكن أعدادا متزایدة من شباب الحركات . الرئیس المعزول محمد مرسي
ینایر، تجد طریقها  ٢٥المدافعة عن الدیموقراطیة والمحسوبین على ثورة 

وال ینجو المتظاهرون . تهامات تتعلق بالتظاهرإلى ظلمات السجون عبر ا
على خلفیة قضایا اجتماعیة واقتصادیة من المصیر نفسه في أغلب 

في المجمل، التظاهر كأداة للتعبیر یحمیها الدستور المصري . األحیان
 .والعهود الدولیة التي مصر عضو فیها، مصادر تماما في الواقع العملي

ساس باألمن القومي یتسع لیتخطى مجال نطاق التجریم على خلفیة الم
ن ظل في المجمل متذرعا بها طول الوقت ٕ فال . الحرب على اإلرهاب وا

تقتصر المالحقة على من ینشر معلومات حول العملیات اإلرهابیة في 
شمال سیناء وغیرها وحول تناول جهود مكافحة اإلرهاب التي یقوم بها 
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ولكن هذه المالحقة تطول . سمیةالجیش والشرطة بما یتخطى البیانات الر 
كل من یتناول جهاز الشرطة وممارساتها في العموم، والمؤسسة العسكریة 
وكافة مجاالت عملها بما في ذلك المدنیة منها، ویتم تصنیف هذا التناول 
إن كان نقدیا بأي صورة تحت خانة دعم اإلرهاب ومن ثم تهدید األمن 

 .القومي

ممارسات لمؤسسات الدولة وبین شیوع مناخ وال یمكن الفصل بین هذه ال
. خانق لحریة التعبیر ینساق المجتمع ككل إلى المشاركة في تعمیم ممارساته

وتنتقل حالة الشحن والتربص بكل ما هو مختلف إلى مالحقة كل ما یمكن 
تصنیفه كخروج عن المعاییر األخالقیة والدینیة السائدة في المجتمع في 

وینعكس هذا في مالحقة . رها افتقادا إلى المرونةأضیق تعریفاتها وأكث
أصحاب رأي وأعالمیین وباحثین في العلوم اإلنسانیة ومبدعین إلخ على 

وتتم . خلفیة آراء عبروا عنها أو أعمال بحثیة أو إبداعیة نشروها بأي سبیل
هذه المالحقات من خالل مبادرات ألفراد غیر ذوي صفة رسمیة لكنها تلقى 

 .حیان استجابة مشجعة من المؤسسة القضائیة بصفة خاصةفي أغلب األ

 البيئة التشريعية والقانونية

استمر غیاب مجلس نیابي منتخب یتولى سلطة التشریع في مصر طوال 
وقد انتهى التأجیل المتطاول إلجراء انتخابات نیابیة أخیرا مع . ٢٠١٥عام 

نهایة العام، حیث أجریت هذه االنتخابات على مرحلتین خالل شهري 
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نوفمبر ودیسمبر وینتظر أن یبدأ المجلس المنتخب في عقد جلساته في 
 ).٢٠١٦(العام الجدید بدایة 

ینضم إلى قانوني التظاهر والتجمهر قائمة طویلة من القوانین والمواد 
، التي تتعارض صراحة مع الدستور )بصفة خاصة في قانون العقوبات(

وتسمح هذه القوانین . ٢٠١٤المصري قبل وبعد تعدیله األخیر في بدایة 
ین واإلعالمیین والمبدعین والمواد بمالحقة المواطنین العادیین وكذا الصحفی

على خلفیة ممارستهم الطبیعیة لحقهم في حریة التعبیر، وال تكاد تخلو أي 
من هذه القوانین والمواد من عقوبات مقیدة للحریة على الرغم من نص 

وتنعكس هذه الترسانة . الدستور على حظر هذه العقوبات في جرائم النشر
قع العملي في صورة طابور طویل من من القوانین المقیدة للحریات في الوا

المالحقین قانونیا نتیجة ممارستهم للحق في حریة التعبیر وتزدحم الصفحات 
التالیة في هذا التقریر بالعدید من النماذج لهم في حین یبقى ما یمكننا 
تغطیته في إطار المساحة المتاحة هنا هو فقط قمة جبل ضخم من الجلید 

 .حاطة بهیبقى معظمه عصیا على اإل

 قانون مكافحة اإلرهاب

المجحفة  إلى ترسانة القوانین المصریة ٢٠١٥اإلضافة الرئیسیة خالل عام 
أغسطس  ١٦كان قانون مكافحة اإلرهاب الذي صدر في  بالحریات ،

، وكغیره من القوانین الصادرة خالل العامین ٢٠١٥لسنة  ٩٤رقم  ویحمل
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س الجمهوریة في إطار والنصف األخیرین صدر بموجب مرسوم من رئی
 .لصالحیات إصدار التشریعات في غیبة برلمان منتخب) مؤقتا(ممارسته 

أثارت المسودة األخیرة للقانون ضجة كبیرة حول أحد مواده حیث عاقبت في 
صیغتها األولى بالسجن على نشر أخبار أو بیانات تتعلق باألعمال 

لرسمیة، في تهدید صریح اإلرهابیة وعملیات مكافحتها تختلف عن البیانات ا
وفیما إنصبت المناقشات العامة لمسودة القانون على هذه . للعمل الصحفي

المادة متجاهلة غیرها، تم في النهایة تعدیلها لتسقط عقوبة السجن وتكتفي 
ألف جنیه مصري، وكذا تم  ٥٠٠ألف إلى  ١٠٠بغرامة باهظة تتراوح بین 

. لى تلك الصادرة عن وزارة الدفاعإیضاح هویة البیانات الرسمیة لتقتصر ع
واعتبر هذا التعدیل نصرا لجهود الصحفیین لمواجهة هذه المادة برغم أن 
تجریم نشر معلومات تخالف تلك الصادرة عن وزارة الدفاع المصریة بما 
ینطوي علیه ذلك من تحصین لما یصدر عنها ضد المراجعة والنقد 

الحالیة بذلك تبقى مناقضة لما  والمادة في صورتها. والتصحیح، ظل قائما
یقرره الدستور المصري في نصوصه حول حریة الصحافة والحق في 
الوصول إلى المعلومات وحریة التعبیر، وهي بالتأكید تمثل وحدها خرقا 
اللتزامات مصر الدولیة تجاه العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وغیره 

 .من المعاهدات والمواثیق ذات الصلة

في بقیة مواده یعد القانون الجدید نموذجا لمشاكل وتشوهات تشریعات 
وهي مشاكل وتشوهات متكررة إلى حد القطع بكونها . مصریة أخرى سابقة
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في الحقیقة متعمدة وال تأخذ طریقها إلى النصوص القانونیة عن طریق سهو 
ن فالصیاغات شدیدة العمومیة هي ذاتها المستخدمة في العدید م. أو خطأ

وتسمح هذه الصیاغات بتمدید تعریف العمل األرهابي . القوانین المصریة
والكیان اإلرهابي لیشمل كل ما ترغب السلطة التنفیدیة في النظر إلیه 

ویدخل القانون ممارسات قد تصدر عرضا خالل ممارسة . بهاتین الصفتین
. ابیةمواطنین للحق في التظاهر على سبیل المثال في إطار األعمال اإلره

كما یسمح القانون للسلطة التنفیذیة أن تعتبر أي مؤسسة مستقلة أو جمعیة 
 .أو مجموعة من األشخاص، كیانا إرهابیا إذا ما رأت ذلك

وال یتسع المجال هنا بالطبع لتناول مواد القانون بالتفصیل، ولكن إضافة 
لشبكة إلى المالمح العامة السابق ذكرها یمكن العودة إلى ورقة أصدرتها ا

ورقة موقف وتعلیق على قانون "العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان بعنوان 
وتتناول المسودة  ٢٠١٥یولیو  ٨وقد صدرت الورقة في ". مكافحة اإلرهاب
 ٣.وتناقش بالتفصیل مواده المختلفة). قبل التعدیل(األخیرة للقانون 

 حرية الصحافة واإلعالم

نتناول في هذا القسم أهم الظواهر المتعلقة بممارسة حریة الصحافة 
 . ٢٠١٥واإلعالم في مصر خالل عام 

                                            
: یمكن قراءة الورقة وتنزیلھا من موقع الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، من الرابط التالي ٣
. ١٤٦٢١٦=p?/net.anhri://http 
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 صحفيون وراء القضبان

صحفیا خلف قضبان السجون وأماكن االحتجاز المختلفة في   ٦٠یوجد 
منهم خلف ٤٨تعود تواریخ الزج بـ  ٤.في وقت كتابة هذه السطور. مصر

، في حین إنضم إلیهم خالل عام ٢٠١٤و ٢٠١٣القضبان إلى عامي 
ولكن الصورة هي في الواقع أكثر تعقیدا . ثالثة عشر سجینا جدیدا ٢٠١٥

فال یوجد نمط واحد واضح للظروف التي قد تؤدي بالصحفي إلى . من ذلك
الوقوع في شباك المالحقة على خلفیة أدائه لعمله، وهو ما یعطي أبعادا 

ي من أكثر دول العالم خطورة من حیث أكثر لحقیقة أن مصر الیوم ه
   .ممارسة العمل الصحفي

وتعتبر الشبكة العربیة أن كل صحفي یقبض علیه أو یعتقل خالل او بسبب 
 .عمله ، هو صحفي معتقل ، حتى یثبت العكس 

 قضية خلية املاريوت

أصدر الرئیس عبد الفتاح السیسي قرارا جمهوریا،  ٢٠١٥سبتمبر  ٢٣في 
ات الدستوریة الممنوحة له، بالعفو على مائة سجین بموجب الصالحی

ومن . صدرت ضدهم أحكام في عدد من القضایا ذات الطبیعة السیاسیة
حصر أمن دولة علیا، المشهورة  ٢٠١٣لسنة  ٥٣٥بینها القضیة رقم 

                                            
للقائمة . حسب حصر یقوم بتحدیثھ محامو الوحدة القانونیة بالشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان ٤

 .p?/net.anhri://http=١٤٦٢٥٥: الكاملة بأسماء الصحفیین في السجون المصریة
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 ٦من بین  ٣وشمل العفو الرئاسي ". قضیة خلیة الماریوت"إعالمیا باسم 
وهم محمد فهمي، وباهر . أحكام نهائیةمتهمین بالقضیة صدرت ضدهم 

 .محمد، وشادي عبد الحمید

ولكن هذه لم تكن في الحقیقة آخر فصول هذه القضیة التي حازت على 
اهتمام محلي ودولي بالغ، فعندما غادر فهمي ورفیقاه سجن طرة في سبتمبر 

تركوا خلفهم اثنین من المتهمین في ذات القضیة ال یزاال قابعین  ٢٠١٥
القضبان في انتظار الحكم علیهما في قضیتین أخریین، وهما صهیب خلف 

هذه الحقیقة إلى جانب الكثیر من غیرها یجعل . سعد وخالد عبد الرؤوف
من قضیة خلیة الماریوت أحد النماذج الكاشفة لمدى تعقید خیوط الشبكة 
الجهنمیة التي تتصید بها السلطات المصریة العاملین بالصحافة في مصر 

قعهم في حبائل مالحقات قانونیة متطاولة األمد، الغرض منها في النهایة لتو 
 .هو إبقاء من تستهدفه منهم خلف القضبان ألطول فترة ممكنة

في مطلع هذا العام وعلى وجه التحدید في األول من ینایر، أمرت محكمة 
النقض بإعادة محاكمة المتهمین في قضیة خلیة الماریوت وبقبول الطعن 

الحكم . تقدموا به على الحكم الصادر في القضیة في أول درجةالذي 
عن محكمة جنایات  ٢٠١٤یونیو  ٢٣المطعون علیه كان قد صدر في 

 ٣سنوات، وأضاف  ٧القاهرة، وعاقب سبعة من المتهمین بالسجن المشدد 
فارغ (سنوات إلى أحدهم وهو باهر محمد إلدانته بتهمة حیازة ذخیرة 
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كما حكم !). هر للذكرى من واحدة من أحداث الثورةرصاصة احتفظ بها با
 .سنوات، وبرأت المحكمة متهمین ١٠متهما غیابیا بالسجن  ١١على 

بعد شهر واحد وفي األول من فبرایر تم األفراج عن الصحفي االسترالي 
بیتر جریست المتهم في نفس القضیة بموجب قرار أصدره الرئیس عبد 

ستند إلى قانون أصدره السیسي نفسه بمرسوم هذا القرار ا. الفتاح السیسي
. نظرا المتالكه صالحیات السلطة التشریعیة في غیبة برلمان منتخب

لنفس السنة بشأن األحكام  ١٤٠برقم  ٢٠١٤نوفمبر  ١٣القانون صدر في 
ونص القانون على أنه . الخاصة بتسلیم المتهمین ونقل المحكوم علیهم

عرض النائب العام وموافقة مجلس  یجوز لرئیس الجمهوریة بناء على
الوزراء الموافقة على تسلیم المتهمین ونقل المحكوم علیهم ممن ال یحملون 

وهو في الواقع قانون ینطوي على مخالفة . الجنسیة المصریة إلى دولهم
دستوریة فاضحة وال یخفى أن مسوغه الوحید هو االعتبارات السیاسیة 

الدول األجنبیة في حال طالبت باالفراج واتاحة الفرصة للرئیس السترضاء 
ویبدو هذا . عن مواطنیها المتهمین في قضایا ال یمكن الدفاع عن مسارها

جلیا في الحاالت التي استخدم فیها القانون وتلك التي لم یستخدم فیها، 
فبینما تم االفراج عن بیتر جریست الذي بذلت حكومة دولته جهودا كبیرة 

مصریة الطالق سراحه بعد اتهامه والحكم علیه في للضغط على الحكومة ال
قضیة بادیة التسییس فإن محمد فهمي الصحفي المصري المتهم في القضیة 
ذاتها لم یتم االفراج عنه رغم لجوئه إلى التخلي عن جنسیته المصریة 

ولكن هذا لم یشفع له في تطبیق القانون . مستبقیا فقط جنسیته األمریكیة
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علیه أن ینتطر شهورا أخرى حتى شمله العفو الرئاسي نفسه علیه، وكان 
 .في سبتمبر التالي

فبرایر بدأت محكمة الجنایات بالقاهرة نظر  ١٢في الشهر نفسه وتحدیدا في 
إعادة محاكمة المتهمین في القضیة وأصدرت قرارا باطالق سراحهم على 

قد  ذمة القضیة بضمان محل إقامتهم، فیما عدا محمد فهمي الذي لكونه
أصبح أجنبیا بعد تخلیه عن جنسیته المصریة فقد أطلقت سراحه بكفالة 

ومن ثم فإن تخلي فهمي عن جنسیته الذي لم یشفع ! ألف جنیه ٢٥٠قدرها 
له في تطبیق قانون تسلیم األجانب المتهمین إلى دولهم، قد ترتب علیه أن 

ائي في یدفع كفالة باهظة الطالق سراحه مؤقتا في انتظار صدور حكم نه
 .القضیة

الحكم النهائي أصدرته بالفعل محكمة جنایات القاهرة المنعقدة برئاسة 
 ٢٩المستشار حسن فرید في معهد أمناء الشرطة بطرة، یوم السبت 

 ٣متهمین بالسجن المشدد  ٦، وفیه عاقبت المحكمة ٢٠١٥أغسطس 
سنوات، هم محمد فهمي، وباهر محمد، وبیتر جریست، وشادي عبد 

وكما في الحكم السابق أضیفت . ، وصهیب سعد، وخالد عبد الرؤوفالحمید
إلى جانب ذلك برأت المحكمة . أشهر سجن لمحكومیة باهر محمد ٦

 .متهمین هما خالد عبد الرحمن ونورا حسن البنا
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أسدل الستار على قضیة خلیة الماریوت إذا، بهذا الحكم وبقرار العفو الذي 
السجناء، وأغفل كل من بیتر جریست الذي استفاد به ثالثة من الصحفیین 

رغم كونه حرا إال أنه مازال وفق القانون المصري مدانا بجریمة مما یجعل 
عودته إلى مصر أمرا تحفه المخاطرة بالقبض علیه لتنفیذ الحكم الصادر 
ضده، وصهیب سعد الذي قبض علیه خالل فترة إطالق سراحه على ذمة 

یة أخرى أمام القضاء العسكري، وخالد القضیة ویخضع للمحاكمة في قض
  .عبد الرؤوف الذي ینتظر الحكم في قضیة ما یسمى بكتائب حلوان

ولكن إضافة إلى أن ثمة صحفیان ممن شملهم االتهام في هذه القضیة ال 
. یزاالن خلف القضبان، فإن قضیة خلیة الماریوت لم تنتهي في الحقیقة بعد

فما یعتبر في دفاتر القضاء نهایة لهذه القضیة، هو في ذاته استمرار 
لقضیة في لسلسلة االنتهاكات الفادحة لحریة الصحافة واإلعالم التي كانت ا

ویتمثل االنتهاك األخیر في فشل السلطة القضائیة . مجملها نموذجا فجا لها
. في أن تواجه هذه االنتهاكات واختیارها بدال عن ذلك المشاركة فیها

فالقضیة في األساس تتعلق بمحاكمة صحفیین لممارستهم عملهم بطریقة ال 
لسلطة العداء ترضي السلطة ولصالح مؤسسة إعالمیة اجنبیة تناصبها ا

بشكل مباشر إضافة إلى كون هذه السلطة تعادي الدولة التي تنتمي إلیها 
في ظل هذه العالقة السیاسیة المتشابكة ال یمكن النظر إلى . هذه المؤسسة

القضیة ككل إال في إطار كونها أحد أدوات السلطة لعقاب المؤسسة والدولة 
د قطع شطرنج وجدت نفسها التي تقف خلفها، أما المتهمون أنفسهم، فمجر 
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في المكان غیر المناسب على لوحة اللعب بعد تغیر مفاجئ لظروف 
 !اللعبة

 صهيب سعد

، كان صهیب سعد برفقة صدیقین له هما إسراء الطویل ٢٠١٥یونیو  ١في 
وعمر علي في نزهة على كورنیش النیل بالزمالك، قبل أن یقاطع نزهتهم 

األمنیة اصطحبوهم إلى مكان مجهول، هذه مجموعة من رجال أحد األجهزة 
 .وانقطع اتصال ذویهم وأصدقائهم بهم منذ هذه اللحظة وطوال أسابیع تالیة

السابق الحدیث " خلیة الماریوت"صهیب سعد هو أیضا أحد متهمي قضیة 
عنها وكما ذكرنا سابقا كان في شهر یونیو مطلق السراح على ذمة 

ولكن صهیب . قض الحكم األول فیهاالمحاكمة التي كان یعاد نظرها بعد ن
یونیو، وفي ذلك الحین  ٢٥تغیب عن حضور الجلسة التالیة للمحاكمة في 

كان محاموه قد توصلوا إلى معرفة أنه یقبع في سجن طرة شدید الحراسة 
الشهیر باسم العقرب وذلك بعد اخفائه قسریا طوال الفترة الماضیة، وعلى 

من مدیر سجن طرة عن حقیقة وجود إثر ذلك أمر القاضي باالستعالم 
ظهر صهیب  ٢٠١٥یونیو  ٢٩وفي الجلسة التالیة في . صهیب بالسجن

أخبرا بین المتهمین في قفص االتهام وأعلن عن تعرضه لالختطاف مع 
وحتى ذلك الحین لم یكن معلوما ما هي التهم الجدیدة التي وجهت . صدیقیه
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لهم، سواء بالحبس على ذمة إلى أي من الثالثة، وحتى الموقف القانوني 
 !أي قضیة أو خالف ذلك، لم یكن واضحا

ظهر صهیب مرة أخرى الحقا ولكن هذه المرة في فیدیو بثته وزارة الدفاع 
المصریة عما أسمته بخلیة العملیات المتقدمة، وقدم صهیب كأحد المتهمین 

أغسطس نقل اإلعالم نبأ إحالة النیابة  ٢٦وفي . بتشكیل هذه الخلیة
التي تم قیدها تحت " خلیة العملیات المتقدمة"لعسكریة للمتهمین في قضیة ا

سبتمبر بدأت المحكمة  ٦وفي . غرب عسكریة إلى المحاكمة ١٧٤رقم 
وال یزال صهیب سعد محبوسا على ذمة . العسكریة بالفعل في نظر القضیة

القضیة التي توالى نظر جلساتها حتى كتابة هذه السطور، وكانت آخر 
وقررت المحكمة فیها تأجیل نظر  ٢٠١٥دیسمبر  ٩لسات بتاریخ الج

 ٥.للمرافعات ٢٠١٥دیسمبر  ١٦و ١٥القضیة إلى یومي 

 خالد حممد عبد الرؤوف سحلوب

خالد سحلوب هو السجین الثاني من سجناء قضیة خلیة الماریوت والذي لم 
رى یشمله العفو الرئاسي في سبتمبر، وذلك بسبب الزج باسمه في قضیة أخ

في القضیتین لم یكن خالد سحلوب بین ". كتائب حلوان"شهیرة باسم 
نما أضیف الحقا ٕ وهو طالب بكلیة إعالم . المقبوض علیهم في البدایة وا

                                            
اناتھا حول صھیب سعد والقضایا التي لوحق من لتغطیة الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان وبی ٥

للتغطیة الصحفیة لموقع جریدة . hG٤Azp/gl.goo://http: خاللھا یمكن العودة إلى الرابط التالي
 ).٢٠١٥دیسمبر  ٨آخر زیارة بتاریخ ( VBj٤aO/gl.goo://http: البدایة حول صھیب سعد
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وبعد . ٢٠١٤وقبض علیه ألول مرة في ینایر . ویعمل مصورا صحفیا حرا
ل اضافته إلى قائمة المتهمین في قضیة خلیة الماریوت مر مع الباقین بمراح

حیث  ٢٠١٥المحاكمة المختلفة حتى بدء نظر إعادة المحاكمة في فبرایر 
أطلق سراحه على ذمة القضیة ولكن تضمین اسمه في قضیة كتائب حلوان 

، كما حرمه من التمتع )العقرب(سوغ ابقائه في سجن طرة شدید الحراسة 
 .بالعفو الرئاسي الصادر بخصوص القضیة

. متهما ٢١٥ضیة كتائب حلوان المذكورة وقد بلغ إجمالي المتهمین في ق
، ٢٠١٥أغسطس  ٣٠تمت إحالتهم إلى المحاكمة التي بدأ نظرها في 

الدائرة الخامسة (ویتوالى نظر جلسات القضیة أمام محكمة جنایات القاهرة 
وكانت آخر جلساتها بتاریخ . ، حتى وقت كتابة هذه السطور)عشر إرهاب

 ٢٠١٥.٦دیسمبر  ٦

 )شوكان(حممود أبو زيد 

جنوب القاهرة وهي محكمة جنایات تنظر قضایا اإلرهاب  ٢٨تبدأ الدائرة 
أولى جلسات القضیة المعروفة إعالمیا بقضیة  ٢٠١٥دیسمبر  ١٢في یوم 

أغسطس  ١٤فض رابعة والمتهم فیها عدد كبیر ممن تم القبض علیهم یوم 

                                            
العربي . Y٦hbJN/gl.goo://http: للتغطیة الصحفیة لموقع الیوم السابع لقضیة كتائب حلوان ٦

آخر ( VPlSHb/gl.goo/:/http: صحافي مصري بددت المعتقالت أحالمھ.. الجدید، خالد سحلوب 
 ).٢٠١٥دیسمبر  ٨زیارة للموقعین بتاریخ 
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في أعقاب فض اعتصام أعضاء جماعة اإلخوان وغیرهم من  ٢٠١٣
 .ري الرئیس األسبق محمد مرسي في میدان رابعة العدویةمناص

، هو مصور صحفي حر عمل لصالح عدد من )شوكان(محمود أبو زید 
الوكاالت والصحف األجنبیة ومنها وكالة دیموتكس، وهي الوكالة التي كلفته 
بتغطیة اعتصام رابعة العدویة، ونتیجة لوجوده في موقع االعتصام أثناء 

ویة والتي أسفرت عن مقتل المئات، تم القبض على شوكان عملیة فضه الدم
ولم تفلح كافة المحاوالت التي . مع من تم القبض علیهم من المعتصمین

بذلت من قبل منظمات حقوقیة مختلفة ونقابة الصحفیین المصریة وكذا 
وكالة دیموتكس في إقناع المحققین في القضیة بأن شوكان لیس منتمیا 

أنه تواجد في مكان االعتصام لممارسة عمله الصحفي لجماعة اإلخوان و 
بتكلیف من الوكالة التي یعمل لصالحها والتي أرسلت خطابا رسمیا تقر فیه 

 .بذلك إلى جهات التحقیق

وبخالف تعرض شوكان إلى الحبس على ذمة التحقیق في اتهامات ال 
اك أساس لها فقد تعرض مع غیره من المتهمین في هذه القضیة إلى انته

قانوني فاضح بعد مرور أكثر من عامین على حبسهم احتیاطیا على ذمة 
ومع ذلك أحالت النیابة القضیة . القضیة وهو ما یحظره القانون المصري

إلى المحاكمة دون إطالق سراح المتهمین برغم تخطیهم للحد األقصى 
واستمرت النیابة في رفض كافة . القانوني لمدة الحبس االحتیاطي

وحتى وقت كتابة هذه . اسات المقدمة إلیها الطالق سراح شوكانااللتم
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السطور ما زال شوكان مسجونا في انتظار بدء نظر القضیة الذي تقرر له 
  ٧.دیسمبر المقبل ١٢یوم 

 هشام جعفر

باقتحام مؤسسة مدى للتنمیة  ٢٠١٥أكتوبر  ٢١قامت قوات األمن في 
، ومعنیة “ون إسالمأ”اإلعالمیة، وهي مؤسسة إعالمیة تصدر موقع 

بالتنمیة اإلعالمیة، وعضو في االئتالف الوطني لحریة اإلعالم، وتم 
، ثم أقتید في مساء نفس الیوم “هشام جعفر”التحفظ على مدیر المؤسسة 

 ٢٢(وقامت قوات األمن أیضا في فجر الیوم التالي . إلى جهة مجهولة
وتم الحقا . ض علیهبمداهمة منزل الصحفي حسام السید وألقت القب) أكتوبر

عرض االثنین على نیابة أمن الدولة حیث استمر التحقیق مع جعفر طوال 
. أربعة أیام في وجود محام منتدب ولم یسمح لمحامییه بالحضور معه

ووجهت النیابة إلى جعفر تهمتي االنضمام إلى جماعة أسست على خالف 
حصر  ٢٠١٥نة لس ٧٢٠وقیدت القضیة برقم . القانون، وتلقي رشوة دولیة

حبسه احتیاطیا على  ٢٠١٥أكتوبر  ٢٨وامرت في . أمن دولة علیا طوارئ
 .یوما ١٥ذمة القضیة لمدة 

ووجه هشام جعفر ومحامییه بقدر كبیر من التعنت من قبل نیابة أمن 
الدولة، حیث رفضت ما تقدمت به هیئة الدفاع عنه من طلبات لالطالع 

                                            
تغطیة الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان لقضیة شوكان وبیاناتھا المطالبة بإطالق سراحھ على  ٧

 dkrnKj/gl.goo://http .: الرابط
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ى إلدخال أدویة جعفر الضروریة له على المحضر أو أوراق القضیة، أو حت
ورفضت النیابة أیضا تمكین . كونه مصاب بعدة أمراض منها مرض بالقلب

ومن جانب آخر تم إیداع جعفر بسجن . محامیي جعفر وذویه من زیارته
طرة شدید الحراسة الشهیر بالعقرب وهو من أسوأ سجون مصر سمعة، بل 

وقد قام ! وبة داخل السجن نفسهإنه أودع الحبس االنفرادي وهو ما یعد عق
محامو الوحدة القانونیة بالشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان بالتقدم 
بإرسال تلغراف إلى النائب العام والمحامي العام لنیابات أمن الدولة بشأن 

، ٢٠١٥نوفمبر  ٢٢قضیة جعفر وما یتعرض له من تعنت غیر مبرر في 
لمحامي العام لنیابات أمن الدولة ورئیس نیابة ثم وجهوا إنذارا قانونیا إلى ا

وبرغم ذلك استمرت االنتهاكات القانونیة . ٢٠١٥نوفمبر  ٢٤أمن الدولة في 
ضد جعفر ومحامییه، وكان آخر فصولها، حتى كتابة هذه السطور تضلیل 

نوفمبر  ٣٠محامیي جعفر بخصوص مكان عقد جلسة تجدید حبسه في 
یوما إضافیة في غیبة  ١٥د حبسه ، وتم إصدار قرار بتمدی٢٠١٥
 ٨.محامییه

 إمساعيل اإلسكندراني

قام أمن مطار الغردقة بتوقیف الصحفي والباحث إسماعیل اإلسكندراني 
، فور وصوله في رحلة قادمة من ٢٠١٥نوفمبر  ٢٩بالمطار، ظهر یوم 

                                            
حقوق اإلنسان لقضیة ھشام جعفر وتشمل ما أصدرتھ الشبكة  تغطیة موقع الشبكة العربیة لمعلومات ٨

: من بیانات بشأنھ وأخیار تطور التحقیق وكذا مقاالت رأي منقولة عن صحف ومواقع
. HsbUcP/gl.goo://http 
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وكان اإلسكندراني في طریق عودته إلى بلده مصر بغرض زیارة . ألمانیا
روف مرض والدته، حیث أنه مقیم بالخارج منذ شهور بهدف عائلته لظ

 .الدراسة

طوال ساعات تالیة لم یكن معلوما لذوي اإلسكندراني أو أصدقائه طبیعة 
األسباب وراء توقیفه، حسب مقربین سعوا للتواصل مع األمن أنه قد قیل لهم 

 هذه الدردشة طالت حتى. مع األمن الوطني" دردشة"أن األمر ال یعدو 
صباح الیوم التالي حیث فوجئ أصدقاء اإلسكندراني بنقله مقبوضا علیه 
لیمثل أمام نیابة أمن الدولة، والتي وجهت إلیه اتهامات منها االنتماء إلى 
جماعة أسست على خالف القانون وهي جماعة اإلخوان المسلمین، األمر 

ساعات الذي نفاه اإلسكندراني في تحقیقات النیابة التي استمرت لسبع 
وقدم اإلسكندراني للنیابة . حسب محامییه الذین حضروا معه التحقیق

نقاط العتراضاته على فكر اإلخوان ورفضه  ١٠توضیحا تفصیلیا في 
 .لممارساتهم مدلال على عبثیة اتهامه باالنتماء إلى الجماعة

إضافة إلى هذا االتهام وجهت نیابة أمن الدولة إلى اإلسكندراني تهمة نشر 
ار كاذبة على خلفیة تحقیقات صحفیة نشرها من خالل الصحف أخب

والمواقع اإللكترونیة حول أوضاع المدنیین في سیناء في ظل الحرب 
المحتدمة بین قوات الجیش واألمن من جهة وبین الجماعات اإلرهابیة من 

وتم سؤال اإلسكندراني في التحقیق عن مصادر معلوماته وأكد . جهة أخرى
نه یستقي معلوماته من البیانات الرسمیة للجیش أوال ومن في إجاباته أ
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وفي نهایة التحقیق أمرت . مصادر من بین األهالي المقیمین في سیناء
یوما على ذمة التحقیق  ١٥نیابة أمن الدولة بحبس إسماعیل اإلسكندراني 

وحتى . حصر أمن دولة ٢٠١٥لسنة  ٥٦٩في القضیة التي حملت رقم 
طور توالت جلسات التحقیق مع اإلسكندراني، وتم في وقت كتابة هذه الس

یوما إضافیة على ذمة  ١٥تجدید حبسه  ٢٠١٥دیسمبر  ١٠آخرها بتاریخ 
 .التحقیق، لیبدأ العام الجدید على األغلب وهو حبیس جدران السجن

 صحفيون مالحقون قانونيا

یتعرض هذا القسم للصحفیین الذین بدأت أو استمرت مالحقتهم قانونیا 
ویالحظ . ، وذلك على خلفیة ممارستهم لعملهم الصحفي٢٠١٥خالل عام 

أنه في حین كانت قائمة الصحفیین قید الحبس االحتیاطي أو الحبس 
والسجن تنفیذا ألحكام، تكاد تقتصر على صحفیین اتهموا في قضایا تتصل 

فإن  ٩بحملة الدولة ضد جماعة اإلخوان المسلمین بشكل أو بآخر،
قانونیة بصفة عامة قد طالت صحفیین یمثلون طیفا واسعا من المالحقات ال

التوجهات بما في ذلك الموالون منهم للسلطة، كما تنوعت القضایا التي 
 .لوحقوا بسببها ولم تقتصر على ما یتصل بجماعة اإلخوان

وتظهر تهمة نشر أخبار كاذبة كقاسم مشترك بین كتیر من القضایا في هذا 
یضاف إلیها اتهامات السب والقذف، التي وجهت . له القسم والقسم السابق

                                            
تم التعرض لقضیتھ في ، وسی"البدایة"االستثناء الواضح ھو في حالة یوسف شعبان الصحفي بموقع  ٩

 .قسم الحق
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لصحفیین من خالل بالغات تقدم بها شخصیات عامة بعضهم مسؤولون 
 .بالدولة

 مسر حسن وفريدة علي

ألقت قوات األمن القبض على كل من سمر حسن  ٢٠١٥فبرایر  ١١في 
ووجهت نیابة أمن الدولة لكلیهما . وفریدة علي، كل من منزل أسرتها

باالنضمام إلى جماعة أسست على خالف القانون، الغرض منها امات اته
الدعوة لتعطیل أحكام الدستور والقوانین واالعتداء على الحریة الشخصیة 
للمواطنین وغیرها من الحریات والدستور والقوانین، وطلب وأخذ وقبول أموال 

ذاعة أخبار و  ٕ بیانات من جهات أجنبیة، بهدف اإلضرار بالمصلحة القومیة وا
كاذبة من شأنها اإلضرار بالمصلحة القومیة والترویج ألفكار جماعة 

 .إرهابیة

یوما على ذمة التحقیق في  ١٥وأمرت نیابة أمن الدولة بحبس الصحفیتین 
حصر أمن دولة، ثم توالى  ٢٠١٥لسنة  ٢٠٥القضیة التي حملت رقم 

 ١٣ئرة تجدید حبسهما احتیاطیا طوال خمس شهور تالیة حتى أخلت الدا
لمحكمة جنایات القاهرة سبیلیهما بضمان محل إقامة كل منهما على ذمة 

 .القضیة

جدیر بالذكر أن القبض على الصحفیتین واالتهامات الموجهة إلیهما كانت 
التلیفزیونیة ذات الصلة بجماعة " مكملین"على خلفیة عملهما لفترة بقناة 
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صلة الصحفیتین بها وعمل اإلخوان المسلمین، وذلك على الرغم من انتهاء 
  ١٠.سمر حسن بموقع مبتدأ وتقدیمها أوراقا تفید بذلك

 حييى خلف اهللا

مقر شبكة یقین، وهي شبكة  ٢٠١٥یولیو  ١٤اقتحمت قوات األمن في 
وألقت القبض على كل من مدیر الشبكة یحیى خلف اهللا، . إعالمیة مستقلة

براهیم أبو بكر، أحد العاملین بالشبكة، وفي حین ٕ تم إطالق سراح أبو بكر  وا
الحقا فإن خلف اهللا قد تم عرضه على النیابة التي وجهت إلیه قائمة طویلة 

الترویج لمقاطع فیدیو تحرض ضد الدولة ومؤسساتها، : من االتهامات منها
وذلك لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واالعتداء على الحریة 

. ة الوطنیة والسالم االجتماعيالشخصیة للمواطنین، واإلضرار بالوحد
وتصویر مظاهرات اإلخوان، وأحادیث مع ذویهم، دون الحصول على 

وحیازة برامج . وحیازة أجهزة مونتاج دون ترخیص. ترخیص من وزارة الثقافة
قلدة ُ حرر عرفي إلصداركارنیه منسوب . حاسب آلي منسوخة وم ُ وتزویر م

 .صدوره لنقابة المحامین

لحبس االحتیاطي على ذمة التحقیق في القضیة التي وقد توالى تمدید ا
جنح قصر النیل، حتى األول من سبتمبر  ٢٠١٥لسنة  ٨٦١١تحمل رقم 

                                            
: بیان للشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان في أعقاب القبض على سمر حسن ١٠

١٤١٠٢٥=p?/net.anhri://http . متابعة موقع مؤسسة حریة الفكر والتعبیر لمراحل التحقیق مع
 ٥bP٥Wo/gl.goo://http .: سمر حسن وفریدة علي
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حیث رفض قاضي التجدید استئناف النیابة على أمر سابق بإطالق  ٢٠١٥
ولم تتم إحالة القضیة إلى المحاكمة أو . آالف جنیه ٥سراحه بكفالة قدرها 

 ١١.تابة هذه السطورانهائها بالحفظ حتى ك

 وزارة الداخلية تالحق صحفيني بسبب حتقيقات حول ممارسات ضباطها

ثمة اختالفات واضحة في سلوك األجهزة األمنیة تجاه ما ینشر في الصحف 
في حال ما . أو المواقع اإللكترونیة متناوال ممارساتها وانتهاكاتها المختلفة

لربط بینها وبین جماعة إذا تم النشر من خالل صحف أو مواقع یمكن ا
اإلخوان المسلمین أو یمكن اعتبارها معارضة للنظام بشكل واضح فإن 
سبیل التعامل هو إعداد قضیة حول اتهامات باالنتماء إلى جماعة أسست 
على خالف القانون، ونشر أخبار كاذبة من شأنها اإلضرار باألمن القومي 

األجهزة األمنیة في هذه  ال یوجد ما یغل ید. أو بالسلم االجتماعي إلخ
الحاالت عن القبض على الصحفیین المعنیین مباشرة واحتجازهم ثم تقدیمهم 
إلى النیابة العامة والتي ستقوم بحبسهم لفترات متطاولة وربما یأخذون 

في حاالت بعینها قد یؤدي سوء . طریقهم إلى قاعات المحاكم في النهایة
ة أشد خطورة، وفیما سبق مر بنا حظ الصحفي المعني إلى استلحاقه بقضی

مثالي كل من مصعب سعد وخالد عبد الرؤوف الذین اتهم كل منهما بأداء 
 !دور قیادي في خالیا إخوانیة

                                            
: بیان للشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان حول القبض على یحیى خلف هللا ١١

١٤٦٣٨٨=p?/net.anhri://http .یة المعلومات عن مسار القضیة مصدرھا محامو الوحدة القانون
 .بالشبكة العربیة حیث تتولى واجب الدفاع القانوني عن خلف هللا
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على جانب آخر وعندما تكون الصحیفة المعنیة خارج إطار شبهة أن 
تربطها صالت بجماعة اإلخوان، تستخدم وزارة الداخلیة سبیل الدعاوى 

ولكنها بالضرورة ال . تهامات السب والقذف واإلساءة إلى الوزارةالقانونیة وا
تتخلى عن اتهام نشر أخبار كاذبة من منطلق نفي ما تم نشره من معلومات 

 .حول انتهاكات ارتكبتها أجهزة الوزارة

بیانا قالت فیه  ٢٠١٥إبریل  ١٢على سبیل المثال نشرت وزارة الداخلیة في 
نفیذ األحكام بالوزارة قد تمكنوا من ضبط حسین أن ضباط اإلدارة العامة لت

محمود عبد الحلیم المتهم في سبع قضایا والصادر ضده العدید من األحكام 
هذا الخبر الذي یبدو عادیا ألول وهلة یتبین فورا كونه خالف . القضائیة

ذلك عندما توضح الوزارة في بیانها ذاته أن حسین عید الحلیم هو مراسل 
ر المختص بصفحة الحوادث بالجریدة وأنه في اآلونة األخیرة جریدة الدستو 

قبل القبض علیه قد نشر من خالل الجریدة سلسلة من التحقیقات اتهم فیها 
. ضباط الشرطة بعدة اتهامات تتراوح بین الفساد وانتهاك حقوق المواطنین

وعند مقارنة تواریخ األحكام الصادرة ضد عبد الحلیم مع تاریخ ضبطه 
خذ في االعتبار أن عنوان إقامته معروف ومذكور في البیان وأنه قد تم واأل

ضبطه تحدیدا في هذا العنوان، یتبین أن عبد الحلیم لم یكن هاریا، وأن 
. القبض علیه لم یكن إال بسبب سلسلة التحقیقات التي كتبها حول الوزارة
هو والمثیر لالهتمام أن عبد الحلیم بحكم عمله على صفحة الحوادث 

دارات وزارة الداخلیة المختلفة ٕ  .بالتأكید دائم التعامل مع ضباط الشرطة وا
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في البیان ذاته أكدت وزارة الداخلیة أنها تقدمت ببالغ إلى النائب العام 
للتحقیق فیما نشرته صحیفة الدستور من تحقیقات، وقامت الوزارة الحقا في 

رة صحیفة المصري بإصدار بیان آخر هددت فیه هذه الم ٢٠١٥إبریل  ١٩
الداخلیة "الیوم بالمالحقة القانونیة على خلفیة نشر الصحیفة لتحقیق بعنوان، 

، وبالفعل تقدمت الوزارة ببالغ إلى "ثقوب في البدلة المیري.. شهداء وخطایا 
النائب العام تم على إثره استدعاء محمود مسلم، رئیس تحریر جریدة 

حسن “، و“مصطفى مخلوف“، و“ريیسري البد”، وكل من “المصري الیوم”
، الصحفیین بالجریدة  للتحقیق معهم بمعرفة “إبراهیم قراعة“، و“أحمد حسین

 ١٢.نیابة أمن الدولة حول التحقیق المذكور

، إلقاء القبض على كل من ٢٠١٥یونیو  ١٣وفي واقعة مشابهة تم في 
رر خالد صالح، رئیس تحریر جریدة الیوم السابع، والسید الفالح، المح

الصحفي بقسم المحافظات بالجریدة، وذلك على خلفیة بالغ ضدهما تقدمت 
به وزارة الداخلیة إلى النائب العام تتهمهما فیه بتكدیر السلم واألمن العام 
وذلك لنشر الجریدة خبرا عن تعرض سیارات رئاسة الجمهوریة العتداء أثناء 

ن أن الموقع وهذا بالرغم م. عودتها من شرم الشیخ في جنوب سیناء

                                            
قضایا  ٧القبض على مراسل الدستور ھارب من : وكالة أونا اإلخباریة، الداخلیة ١٢
I٧eycW/gl.goo://http . ،صحیفتي وزارة الداخلیة تالحق الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان

الدستور والمصري الیوم وتحاول القضاء على ما تبقى من حریة الصحافة 
١٤٣٥٣٤=p?/net.anhri://http . والشبكة العربیة تستنكر استدعاء الصحفیین بجریدة المصري

 p?/net.anhri://http=١٤٣٦٣٣ .الیوم لنیابة امن الدولة 
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الصحفي للجریدة قد قام بنشر نفي هذه األنباء بعد تبین عدم صحتها بما 
 .في ذلك النفي الرسمي الصادر في بیان عن رئاسة الجمهوریة

وقد مثل الصحفیان أمام النیابة العامة للتحقیق معهما وصدر قرار بإطالق 
ثلي نقابة آالف جنیه لكل منهما، وتم منع مم ١٠سراحهما بكفالة قدرها 

الصحفیین من حضور التحقیقات معهما كما یقضي القانون، وذلك بزعم 
 ١٣.إنتهاء التحقیقات

 حسام بهجت

ربما ینبغي اعتبار وقائع مالحقة الصحفي االستقصائي والحقوقي البارز 
حسام بهجت هي االستثناء الكاشف لما هو نمطي على عدید من 

ضوع غالبیة التحقیقات التي الكشف عن المسكوت عنه هو مو . المستویات
تصدى بهجت للعمل علیها ونشرها من خالل موقع مدى مصر اإللكتروني، 
ولكن الكشف عن المسكوت عنه كان أیضا أحد ما نتج عن مالحقة 

من بین المسكوت عنه . األجهزة األمنیة له على خلفیة هذه التحقیقات
تجاه ما ینشر  تحدیدا هو ممارسة معتادة للمخابرات الحربیة المصریة

إعالمیا وترى أنه یتطرق إلى ما ال ینبغي الحدیث عنه في الفضاء العام، 
وتتلخص هذه الممارسة في استدعاء الصحفي المعني إلى مقر المخابرات 
الحربیة ومطالبته بالتوقیع على تعهد بعدم العودة إلى تناول هذه 

                                            
: ٢٠١٥یونیو  ١٤بیان الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان بخصوص الواقعة بتاریخ  ١٣
. ١٤٥٦٢٢=p?/net.anhri://http 
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ة عملیات ما یتعلق بالقوات المسلحة وعملیاتها وبخاص(الموضوعات 
. دون العودة مسبقا إلى الجهات الرسمیة في وزارة الدفاع) مكافحة اإلرهاب

ینتهي األمر عند هذا الحد في معظم الحاالت، وال یتم األعالن عن 
 .ودیة مع الصحفي" دردشة"االستدعاء أو ما جرى من 

في هذا اإلطار أو هكذا یبدو األمر، جرى استدعاء حسام بهجت من خالل 
وبناء علیه . ٢٠١٥نوفمبر  ٥وصل إلى مقر إقامته مساء الخمیس خطاب 

 ٨توجه بهجت إلى مقر المخابرات الحربیة بمدینة نصر، صباح األحد 
نوفمبر، بعدما أنبأ عددا محدودا من أصدقائه باألمر، وصحبه البعض منهم 
إلى المكان النتظاره خارجه، ومع تطاول وقت الزیارة بدأ القلق یساور 

وبشكل ما بدا . اء ومتابعیهم من خالل شبكات التواصل االجتماعياألصدق
أن النمط المعتاد لهذا النوع من الزیارات قد واجه بعض المشاكل في 

وفي واقع األمر اكتشف أصدقاء بهجت أنه قد . الوصول إلى نهایته المعتادة
تم نقله دون علم من ینتظرونه خارج مقر المخابرات الحربیة إلى مجمع 

علموا ". ٢٨س "نیابات والمحاكم العسكریة في الحي العاشر والمعروفة بـ ال
بذلك من بهجت نفسه الذي سمح له في المساء باالتصال بأحد أصدقائه 
عالمه بحاجته إلى حضور محامین معه في تحقیقات  ٕ إلبالغه بمكانه وا

 .تجریها النیابة العسكریة معه

انصب التحقیق "الحقا  حسب ما صرح به حسام بهجت في بیان أصدره
أكتوبر  ١٣في " مدى مصر"حصریا على تحقیق صحفي نشرته بموقع 
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تفاصیل المحاكمة العسكریة لضباط بالجیش بتهمة "الماضي بعنوان 
جرى التحقیق على خلفیة بالغ مقدم ضدي من ". التخطیط النقالب
هم في نهایة التحقیق أخطرني رئیس النیابة أنني مت. المخابرات الحربیة

بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنیة، وبنشر 
مكرر  ١٠٢معلومات تضر بالسلم العام بسوء قصد، بموجب المادتین 

 ." من قانون العقوبات ١٨٨و

لم تنته التحقیقات في اللیلة األولى إلى قرار، تم استبقاء بهجت إلصدار 
سام لیمضي هذه اللیلة في مكان قرار في صباح الیوم التالي، وتم نقل ح

مجهول لذویه ولمحامییه، وتبین الحقا من خالل البیان المذكور أعاله 
! والذي أصدره بهجت أنه قد بات لیلته في فیال تابعة للمخابرات الحربیة

وفیما تم استبقاء بهجت في هذا المكان ولم یتم نقله صبیحة الیوم التالي إلى 
ا بحبسه أربعة أیام على ذمة مقر النیابة العسكریة أصد ً رت األخیرة قرار

وتم إبالغ محامي بهجت بذلك دون السماح لهم بمقابلته أو . التحقیقات
وبالنسبة له هو نفسه لم تتم االستجابة لمطالباته . بمعرفة مكان احتجازه

 .المتعاقبة بإبالغه بقرار النیابة العسكریة

االستنكار والمطالبات أثار القبض على حسام بهجت موجة عارمة من 
بان كي "المحلیة والدولیة باإلفراج عنه، وأعرب األمین العام لألمم المتحدة 

عن قلقه بخصوص حالة حریة الصحافة في مصر على خلفیة " مون
اعتقاله، وقد یفسر ذلك حقیقة أن بهجت قد تم إطالق سراحه بصورة مفاجئة 
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لثالثاء تم تغمیتي مجددا ظهیرة یوم ا"وبطریقة غریبة فكما یروي بهجت، 
واصطحبني حارس مسلح في سیارة إلى المخابرات الحربیة مجددا حیث 
اجتمعت لمدة ساعة بضابطین برتبة لواء ومقدم وعلمت للمرة األولى منهما 
بأن النیابة قررت حبسي أربعة أیام على ذمة التحقیق ولكن المخابرات 

 ."!الحربیة قررت إطالق سراحي الیوم

هة القانونیة الرسمیة فإن النیابة العسكریة هي من أصدر أمرا من الوج
بإطالق سراح بهجت، ومن الوجهة القانونیة فإن االتهامات ضده ما زالت 
قائمة فالنیابة لم تحفظ التحقیق أو تسقط االتهامات، وبصفة عامة فإن 

وجدیر . موقف بهجت القانوني ال یزال غامضا رغم كونه مطلق السراح
بأنني ألتزم "أنه قد طلب إلیه قبل إطالق سراحه كتابة وتوقیع تعهد بالذكر 

" باإلجراءات القانونیة واألمنیة في نشر أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة
وبأنني لم أتعرض ألي إیذاء بدني أو معنوي خالل فترة احتجازي 

 ١٤.، وذلك حسب إفادته"بالمخابرات الحربیة

 مؤسساتهم الصحفية واإلعالمية انتهاكات ضد الصحفيني داخل

یتعرض الكتاب والصحفیون واإلعالمیون في حاالت متعددة النتهاكات 
لحقوقهم داخل مؤسساتهم وعلى أیدي إدارات هذه المؤسسات، وتشمل 

                                            
: بیان حسام بھجت بشأن احتجازه من قبل المخابرات الحربیة والتحقیق معھ أمام النیابة العسكریة ١٤

١٥٤٤١٨=p?/net.anhri://http . تغطیة موقع الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان لوقائع
نات للشبكة وبیانات مشتركة مع منظمات حقوقیة أخرى احتجاز حسام بھجت والتحقیق معھ وتشمل بیا

 ly.bit://http/TU٦OlV١ .: وتقاریر حول ردود األفعال العالمیة ومقاالت رأي حول الموضوع
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أشكال االنتهاك الشائعة حجب مقاالت عن النشر، ومنع برامج من البث، 
وعادة ما . لتعسفيكما تشمل أیضا الفصل الوقف عن العمل والفصل ا

تتعلقهذه االنتهاكات بإقدام كاتب الرأي أو الصحفي أو اإلعالمي على كتابة 
مقاالت أو إعداد تحقیقات صحفیة أو الحدیث من خالل برنامج تلیفزیوني 
ً أو معلومات إما تخالف توجه المؤسسة الصحفیة  أو إذاعي،بما یتضمن آراء

جهات بالسلطة مما تعتبره إدارات أو اإلعالمیة أو من شأنها إثارة حفیظة 
 .المؤسسات تعریضا لها لخطر االصطدام بهذه الجهات

من جانب آخر ینعكس المناخ العام للتضییق على حریة الرأي والتعبیر 
بصفة عامة وعلى حریة الصحافة واإلعالم بصفة خاصة على أداء 

وائق تواجه العدید من هذه المؤسسات ض. المؤسسات الصحفیة واإلعالمیة
مالیة حادة نتیجة انخفاض معدالت توزیع الصحف الورقیة، أو معدالت 

وتختار كل مؤسسة سبیال مختلفا . المشاهدة لبرامج القنوات التلیفزیونیة
ن كان من الواضح اتجاه عدد كبیر منها إلى  ٕ للتعامل مع مشاكلها هذه، وا

فة أهمها نقل العبئ إلى الصحفیین العاملین بها من خالل ممارسات مختل
التأخر في صرف الرواتب لفترات طویلة، واالستغناء عن خدمات عدد من 
الصحفیین بأسلوب الفصل التعسفي، خفض الرواتب والتضییق على 

وقد واجه .الصحفیین بممارسات إداریة مختلفة بهدف دفعهم إلى االستقالة
الصحفیون في عدید من المؤسسات الصحفیة واإلعالمیة في مصر خالل 

حزما مختلفة من مثل هذه الممارسات مما دفعهم في عدید من  ٢٠١٥م عا
األحیان إلى اتخاذ إجراءات مقاومة جماعیة لها مثل االعتصام بمقار 
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وتنوعت ردود أفعال . مؤسساتهم أو اإلضراب الجزئي أو الكلي عن العمل
 .إدارات المؤسسات تجاه هذه اإلجراءات

 كتاب مت منع نشر مقاالتهم

ألسباب المباشرة لمنع نشر مقال بعینه أو منع نشر جمیع مقاالت تنوعت ا
أحد الكتاب، فقد یكون السبب هو تجنب إغضاب حكومة دولة أخرى لتناول 

، مقاال ٢٠١٥مقال لحاكمها، كمثال لذلك حجبت صحیفة األهرام في مایو 
، حول رئیس السودان عمر "ال للبشیر"للدكتور أسامة الغزالي حرب بعنوان 

بشیر، وأشار الكاتب في المقال إلى رفضه أن یستقبل الرئیس المصري، ال
رئیس دولة یواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة منها ممارسة 

 ١٥.التصفیة العرقیة، وتتعقبه بموجبها المحكمة الجنائیة الدولیة

، بمنع نشر ٢٠١٥مایو  ٢٩في حالة أخرى قامت صحیفة الوطن، في 
المقال كتبه محمد فتحي، . الرئیس المصري عبد الفتاح السیسيمقال لتناوله 

وقدم الكاتب في نهایة مقاله إعتذارا ". أو إلبسوه.. قوموه .. ادعموه "بعنوان 
لقرائه عن االستمرار في الكتابة والغریب أن الجریدة حجبت المقال واكتفت 

 ١٦.بنشر االعتذار

                                            
عن حجب ومصادرة الصحف .. تلیفون من جھة سیادیة "الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان،  ١٥

، تقریر متاح للتنزیل من موقع الشبكة " المصریة بعد صدور الدستور
. ١٥٠٧٦٥=p?/net.anhri://http 
 .المصدر السابق ١٦



٤٢ 

لضغوط غیر مباشرة " المصري الیوم"على جانب آخر أدى تعرض صحیفة 
نتیجة إلقاء القبض على رئیس مجلس إدارتها والمالك لحصة كبیرة من 
أسهمها، رجل األعمال صالح دیاب، وتعرضه التهامات بالفساد وحیازة 
أسلحة، إلى مبادرة إدارة الجریدة إلى وقف نشر مقاالت الكاتب جمال الجمل 

 ٢٠١٥.١٧مبر نتیجة ارتفاع حدة نبرته المعارضة، وذلك في نوف

 ريم ماجد

مایو، بمنع إذاعة  ١٤قامت إدارة قناة أون تي في الفضائیة مساء الخمیس 
الذي تقدمه اإلعالمیة ریم ماجد، وتقوم أون تي " جمع مؤنث سالم"برنامج 

ولم تبد إدارة القناة . األلمانیة" دویتشه فیلیه"في ببثه باالشتراك مع قناة 
ن ریم ماجد صرحت من خالل مداخلة بشكل علني أیة أسباب لذلك، ولك

ومقدمه محمود سعد، بأنه قد تم " آخر النهار"تلیفونیة أجرتها ببرنامج 
وهي إشارة قد تكون . إبالغها أن المنع تم بناء على أوامر لجهة سیادیة

 .لجهاز أمني أو استخباراتي كما یمكن أن تشیر إلى رئاسة الجمهوریة

لم یصدر تأكید من قبل قناة أون تي في لما صرحت به ماجد، وفي وقت 
الحق أكد مالك القناة، رجل األعمال نجیب ساویرس أن السبب كان 

                                            
بیان للكاتب جمال الجمل حول منع مقاالتھ من النشر على صفحات صحیفة المصري الیوم، كما نشره  ١٧

 ).٢٠١٥دیسمیر  ١١آخر زیارة في ( ly.bit://http/sxys٨Y١: موقع البدایة



٤٣ 

وهو سبب غیر منطقي عملیا . إنخفاض حصیلة اإلعالنات الواردة للبرنامج
 ١٨!إلیقاف بث حلقة من برنامج تم تصویرها بالفعل

 عزة احلناوي

بأن قرارا  االعالمیة عزة الحناوي ، فوجئت٢٠١٥نوفمبر  ٨ في مساء األحد
قد صدر عن عصام األمیر، رئیس اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون بوقفها عن 

حالتها إلى التحقیق بدعوى  ٕ خروجها عن النص، "العمل ووقف برنامجها وا
بدائها للرأي في برنامج خبري ٕ  ".وا

تمت إذاعتها قبل ذلك " أخبار القاهرة"من برنامح  وكان المقصود حلقة
، وتناولت وقائع موت مواطنین وتعطل الحیاة )٢٠١٥نوفمبر  ١(بأسبوع 

وتحدثت . الیومیة في مدینة اإلسكندریة بعد هطول أمطار غزیرة فیها
الحناوي عن ضرورة محاسبة المسؤولین عن فشل البنیة التحتیة للمدینة في 

دت أنه ال ینبغي أن یكون ثمة مسؤول فوق المحاسبة تحمل األمطار، وأك
  . بما في ذلك رئیس الجمهوریة

في تطور الحق أصدر رئیس اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون قرارا بمنع عزة 
الحناوي من الدخول إلى مبنى ماسبیرو وهو مقر عملها، وأعلنت الحناوي 

داري، كما تقدم أنها في سبیل رفع دعوى قضائیة للطعن على هذا القرار اإل
محامو كل من الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان ومؤسسة حریة 

                                            
 p?/net.anhri://http=١٤٤٥٥٥ .: بیان للشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان ١٨



٤٤ 

الفكر والتعبیر الممثلین للحناوي بإنذار إلى اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون 
مطالبین بتمكینها من اإلطالع على كافة أوراق التحقیق الذي تم في 

زیة للشئون القانونیة في وكانت الحناوي قد مثلت أمام اللجنة المرك. الواقعة
نوفمبر للتحقیق فیما تم منع محامیها من الحضور معها، ولم یسمح لها  ٩

 .باالطالع على أوراق هذا التحقیق كما یقرر القانون

في یوم األحد " أخبار القاهرة"وقد عادت عزة الحناوي إلى تقدیم برنامجها 
ولكنها أعلنت أنها تقدمت . نوفمبر، بعد انتهاء التحقیق بتوجیه إنذار لها ٢٩

بتظلم ضد نتیجة التحقیق، مؤكدة أنها ستدافع عن حقها في حریة إبداء 
 ١٩.رأیها ولن تقبل أن تعاقب إداریا على ممارسة هذا الحق

 املصادرة ومنع النشر

عددا من وقائع منع طباعة أعداد بعض الصحف، كما  ٢٠١٥شهد عام 
دة نتیجة امر من جهة صودرت نسخ صحف أخرى وتم فرمها، وذلك عا

أمنیة ما بسبب مقال أو تحقیق صحفي بالعدد تناول رئیس الجمهوریة أو 
تعرض لممارسات الشرطة أو لعملیات مواجهة اإلرهاب التي یقوم بها 

وننقل فیما یلي الحاالت التي قام باحثو الشبكة . الجیش في شمال سیناء
یر صدر عن الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان بتوثیقها في تقر 

                                            
تغطیة موقع الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان للتحقیق مع عزة الحناوي وتشمل بیانات للشبكة  ١٩

 ly.bit://http/lWekIR١ .وأخبار حول تطورات التحقیق 



٤٥ 

عن حجب ومصادرة الصحف المصریة .. تلیفون من جهة سیادیة "بعنوان 
 ".بعد الدستور

، من ٢٠١٥مارس  ١١أمرت جهات أمنیة بإیقاف طباعة عدد  -
جریدة الوطن في مطابع األهرام، بسبب تحقیق الصحفي تناول 

ستحقة علیها  ١٣امتناع  ُ وزارة وجهة سیادیة عن دفع الضرائب الم
  الل السنوات الماضیةخ

، "الوطن"منعت أجهزة أمنیة توزیع الطبعة األولى من جریدة كما  -
ألف نسخة منها،  ٤٨،  رغم طباعة نحو ٢٠١٥مایو  ١١یوم 

، وفرضت "أقوى من السیسي ٧"لتضمنها ملفًا یحمل عنوان 
أقوى من  ٧”منیة تغییر عنوان الملف لیصبح ألاألجهزة ا
منیة أیضا نشر مقاال تضمنه ألا جهزةألكما رفضت ا. “اإلصالح

لعالء الغطریفي مدیر " الضابط ابن القصر یحكم"الملف بعنوان 
 .تحریر الجریدة

من بالقبض على الصحفي إبراهیم عارف رئیس ألقامت قوات ا -
، من مقر الجریدة بالدقي ومصادرة النسخ "البیان"تحریر جریدة 

مایو  ١٨، في خیرة من جریدة البیان، بعد قرار النائب العام ألا
حضاره على خلفیة اتهامه بـ ٢٠١٥ ٕ نشر أخبار "، بضبطه وا

لقاء الرعب بین الناس  ٕ كاذبة من شأنها تكدیر األمن العام، وا
لحاق الضرر بالمصلحة العامة ٕ ، وذلك لنشر الجریدة في "وا

 ٦اغتیال "صباح الیوم نفسه على موقعها اإللكتروني خبرا عن 



٤٦ 

ویذكر انه تم إخالء ". سویس القاهرةوكالء للنائب العام بطریق ال
 ١٠سبیل إبراهیم عارف ، في الیوم التالي، بكفالة مالیة قدرها 

 .أالف جنیه
قامت األجهزة األمنیة المصریة بسحب عدد صحیفة صوت األمة  -

، من مراكز التوزیع ٢٠١٥أغسطس  ١٤الصادر یوم الجمعة 
لحلیم ، بحسب تصریحات صحفیة لرئیس تحریرها عبد ا“فرمها“و

واحتوت الصفحة األولى لعدد الجریدة المصادر من قبل . قندیل
عصابة ”األمن، على عناوین تهاجم الرئیس األسبق مبارك، منها 

المخلوع یقضي مدة سجنه في قصر “، و“مبارك طظ في مصر
 ، “القطامیة

منعت مؤسسة األهرام، طباعة العدد األسبوعي من جریدة  -
، لتضمنه مقاالً عن ٢٠١٥طس أغس ٢٢، یوم السبت "الصباح"

محمد بدران، رئیس حزب مستقبل وطن، وأحد الوجوه التي یكثر 
 ظهورها برفقة الرئیس عبدالفتاح السیسي

، أوقفت "األهرام"اعلن موقع المصریون اإلخباري أن مؤسسة  -
، المقرر صدوره یوم "المصریون"طبع العدد األسبوعي لصحیفة 

لى مقال رئیس تحریر بسبب اعتراضات ع ٢٠١٥أغسطس  ٢٤
لماذا ال یتوقف السیسي عن ”جمال سلطان بعنوان “ المصریون”

، الذي ینتقد تركیز الرئیس عبدالفتاح “دور المفكر اإلسالمي
 .السیسي على مسألة الخطاب الدیني



٤٧ 

 حرية الرأي والتعبري

ال یمكن بالتأكید الفصل بین حریة الرأي والتعبیر وبین حریة الصحافة 
كون األخیرة هي في الحقیقة مجرد جزء من األولى وتعكس  واإلعالم،

ن كان ذلك بصورة أكثر وضوحا من غیرها من  ٕ بصفة عامة واقعها وا
ومن ثم . مظاهر ممارسة أفراد المجتمع لحقهم في حریة الرأي والتعبیر

فالفصل هنا تنظیمي وناتج باألساس عن أن طبیعة االنتهاكات التي 
واإلعالم وما یطال الصحفیین واإلعالمیین من  تتعرض لها حریة الصحافة

تضییق تختلف عن تلك التي یستهدف بها مواطنون عادیون أو شخصیات 
 .عامة نتیجة تعبیرهم عن رأیهم

ونتناول في هذا القسم ظواهر منها المالحقة القانونیة لفنانین ومبدعین في 
تماعي، مجاالت مختلفة وكذا مالحقة نشطاء على شبكات التواصل االج

ومدافعین عن الدیموقراطیة وحقوق اإلنسان، ومواطنین عادیین إما على 
خلفیة وقائع وآراء بعینها أو بسبب مجمل مواقفهم من السلطة أو من قضایا 
مجتمعیة یفرض على مناقشتها والتعرض لها خطوط حمراء ال ینبغي 

 .تجاوزها



٤٨ 

 بازدراء األديان إتهامات

 كريم البنا

على فیس بوك ، او تغریدات على تویتر ، او برنامج ما بین تعلیقات 
وسعت الدولة في مالحقة المنتقدین ألمور دینیة ، بما یعرف تلیفزیوني ، ت

  باتهامات ازدراء االدیان ، مثل

  كريم البنا 

  المحكوم بثالثة سنوات بزعم نشر افكار الحادیة على الفیس بوك

 فاطمة ناعوت

تغریدات على تویتر تنتقد شعائر عید المتهمة بازدراء االدیان بسبب 
  .االضحي التي تنطوي على ذبح كائن حي

  إسالم البحريي

المحكوم علیه بخمسة سنوات سجن ، بسبب اراءه التي یقدمها في برنامج 
  الذي یقدمه على قناة القاهرة والناس" مع اسالم"



٤٩ 

 متهمون خبدش احلياء العام والتحريض على الفسق

نشر أو صنع أو "انون العقوبات یتم معاقبة كل من من ق ١٧٨نص المادة ت
حاز بقصد االتجار أو التوزیع أو اإلیجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات 
أو مخطوطات أو رسومات أو إعالنات أو صورا محفورة أو منقوشة أو 
رسوما یدویة أو فوتوغرافیة أو إشارات رمزیة أو غیر ذلك من األشیاء أو 

وال یشتمل القانون المصري ". نت خادشة للحیاء العامالصور عامة إذا كا
على أي تعریف واضح للمقصود بالحیاء العام، وال تقدم محكمة النقض في 
نما تستخدم بدورها عبارات عمومیة تعرف  ٕ أحكامها إیضاحات حصریة وا

یتناقض مع القیم "العمل المقدم من خالل الوسائط السابق ذكرها بأنه 
  ".ارات الدینیة السائدة في المجتمعاألخالقیة واالعتب

لذلك اصبح من الطبیعي ان تكون هذه المادة مسلطة بشكل رئیسي ضد 
هیفاء مثل العاملین بالفن واالدب ،واذا كانت بعض الفنانانات والراقصات 

، قد تم مالحقتهن بها ، فلم یسلم بعض الكتاب  وهبي وشاكیرا وبردیس
  :واالدباء من براثنها مثل

 ناجيأمحد 

، وهي جریدة تصدر "أخبار األدب"نشرت جریدة  ٢٠١٤أغسطس  ٣في 
عن دار أخبار الیوم إحدى المؤسسات المملوكة للدولة، في عددها رقم 

وصدرت الروایة كاملة ". استخدام الحیاة"، فصال من روایة بعنوان ١٠٩٧



٥٠ 

عها الحقا عن دار التنویر اللبنانیة وسمحت الرقابة المصریة بدخولها وتوزی
 .في مصر

ببالغ إلى  ٢٠١٤أغسطس  ١٣وتقدم المحامي هاني صالح توفیق في 
النیابة متهما ناجي بخدش الحیاء العام من خالل نشره لهذا الفصل من 

وأكد توفیق أن قراءته لما كتبه ناجي تسبب في شعوره باإلرهاق . روایته
النیابة  ومن المثیر للدهشة أنه لشهور تالیة لم تقم! وارتفاع ضغط دمه

وبعد مرور عام كامل قررت نیابة وسط القاهرة . بشيء حیال هذا البالغ
الكلیة فتح التحقیق في البالغ واستدعت كل من أحمد ناجي و طارق 

وانتهت . الطاهر، رئیس تحریر جریدة أخبار األدب للتحقیق معهما كمتهمین
 .١٥٢٠لسنة  ١٩٤٥النیابة إلى إحالة القضیة كجنحة قیدت تحت رقم 

، وبناء ٢٠١٥نوفمبر  ١٤وقد بدأت محكمة جنح بوالق نظر القضیة في 
على طلب محامي الدفاع طلبت المحكمة شهادة كل من الناقدین األدبیین 

، ومحمد سلماوي، والروائي صنع اهللا )وهو وزیر ثقافة سابق(جابر عصفور 
. هملسماع شهادات ٢٠١٥دیسمبر  ١٢وتم تأجیل نظر القضیة إلى . إبراهیم

وفي نهایة جلسة المحاكمة في التاریخ المذكور قررت المحكمة حجز 
 ٢٠١٦.٢٠ینایر  ٢القضیة للحكم في جلسة 

                                            
نشر فصل من روایتھ الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، إحالة أحمد ناجي للمحاكمة الجنائیة ل ٢٠

): ٢٠١٥نوفمبر  ١بیان منشور بتاریخ (بجریدة أخبار األدب انتھاك صریح لحریة اإلبداع والتعبیر، 
. ١٥٣٤٧٣=p?/net.anhri://http 
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 ناشطون على شبكة التواصل االجتماعي

 إسراء الطويل

المصابة اساسا بطلق " اختفت إسراء الطویل ٢٠١٥في األول من یونیو 
بعد تناولها للعشاء مع صدیقین لها هما  " ناري في احد فعالیات الثورة

اتهمت أسرتها جهازا أمنیا باخفائها قسریا وطوال . صهیب سعد وعمر محمد
أسبوعین لم تظهر أیة معلومات عن مصیر إسراء أو مكانها، في حین نفت 

 .وزارة الداخلیة أن تكون إسراء مقبوضا علیها أو محتجزة بأي مكان تابع لها

أن إسراء قد تم عرضها على نیابة أمن الدولة في  الحقا تم الكشف عن
وقد عرضت على . ٢٠١٥یونیو  ١٦التجمع الخامس شرقي القاهرة في 

وقد . النیابة دون حضور محام معها ودون إخطار أي من ذویها بذلك
اكتشف أمر وجودها بمقر نیابة أمن الدولة من خالل تصریح لمحام 

 .تصادف أن رآها هناك

المحامین الذین استفسروا عن وضع إسراء فإن النیابة قد  وكما تم إعالم
، كما تم ترحیلها إلى ٢٠١٥یونیو  ٢٨قررت تأجیل التحقیق معها إلى 

سجن القناطر الخیریة للنساء، وخالل الشهور التالیة استمرت نیابة أمن 
الدولة ومن بعدها قاضي التجدید بمحكمة الجنایات في تمدید الحبس 

اء الطویل على ذمة التحقیق في قائمة من اإلتهامات في االحتیاطي إلسر 
المقصود هو (مقدمتها االنتماء إلى جماعة أسست على خالف القانون 



٥٢ 

نوفمبر االستئناف  ٣٠وقد رفضت النیابة في ). جماعة اإلخوان المسلمین
یوما  ٤٥الذي تقدم به محامو إسراء على األمر بتمدید حبسها احتیاطیا 

 .إضافیة

ن إسراء تعاني بصفة خاصة من عدم حصولها على العالج الخاص یذكر أ
بحالتها الناتجة عن إصابتها بالعمود الفقري، وهو ما أدى إلى تدهور كبیر 

وقد تقدمت نقابة . بقدرتها على الحركة، وتهدیدها من جدید بالشلل التام
س األطباء المصریة بخطاب إلى النائب العام ووزیر الداخلیة ورئیس المجل

القومي لحقوق اإلنسان، طالبت فیه بالسماح للنقابة بإیفاد فریق من األطباء 
ولكن . لتوقیع الكشف على إسراء بمحبسها وتحدید احتیاجاتها من العالج

الطلب تم تجاهله، فیما تصر سلطات مصلحة السجون والطب الشرعي 
 .على أن حالة إسراء مناسبة الستمرار حبسها

محكمة جنایات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في تطور أخیر، أمرت 
، إطالق سراح إسراء الطویل ٢٠١٥دیسمبر  ١٩بطرة، صباح السبت 

ألسباب صحیة، مع إبقائها تحت اإلقامة الجبریة بمنزل أسرتها، والسماح 
لها بمغادرة المنزل لتلقي جلسات العالج الطبیعي الالزمة لها، وذلك تحت 

 ٢١.حراسة مشددة

                                            
: خبر إطالق السراح المشروط إلسراء الطویل، موقع جریدة المصري الیوم ٢١

QRzvYb١/ly.bit://http) . ٢٠١٥دیسمبر  ١٩تاریخ آخر زیارة( 
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 رو عليعم

 ٦حسب شهادات ألسرة الناشط السیاسي عمرو علي منسق حركة شباب 
سبتمبر  ٢٢فرد، مساء یوم  ٢٠إلى  ١٥إبریل، قامت قوة أمنیة مكونة من 

، باقتحام منزل األسرة وتفتیشه مع رفض إبراز إذن من النیابة بذلك، ٢٠١٥
ف وقام أفراد القوة بالقبض على عمرو دون اعالمه بوجهتهم على خال

القانون، كما أشارت الشهادات إلى أنه تلقى األسرة اتصاال هاتفیا یفید 
بعرض عمرو على نیابة المرج، وأكدت على نفي أقسام الشرطة واألمن 

ولم تعلن األجهزة . الوطني بشبین الكوم معرفتهم بمكان احتجاز عمرو
 .األمنیة بشكل رسمي عن مكان وجود عمرو علي

تم عرضه على النیابة التي وجهت إلیه عدة اتهامات تبین الحقا أن علي قد 
المقصود (منها؛ إنشاء حركة الغرض منها تغلیب مصالح طبقة على أخرى 

حراز مفرقعات ومتفجرات)إبریل ٦حركة شباب  ٕ وأمرت النیابة بحبسه . ، وا
واستمرت تجدیدات النیابة لحبس على على . یوما على ذمة التحقیقات ١٥

 .٢٠١٥دیسمبر  ١٦ن آخرها في ذمة التحقیقات وكا

 عمرو نوهان

كان عمرو نوهان على وشك إنها فترة الخدمة العسكریة التي بدأها في 
عندما فوجئ بتحویله إلى المحاكمة العسكریة باتهامات منها  ٢٠١٤أكتوبر 

سلك سلوكا مضرا بالظبط و الربط و مقتضیات النظام العسكري بنشره "أنه 
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المسلحة عبارات وصور على موقع التواصل  و هو جندي مجند بالقوات
مناهضة للقوات المسلحة و النظام  -الفیسبوك- االجتماعي الخاص به 

والمقصود بذلك في الواقع أن نوهان نشر على صفحته الخاصة ". الحاكم
على فیسبوك صورة مركبة مزج فیها بین وجه الرئیس المصري عبد الفتاح 

 .المتحركة الشهیرة میكي ماوسالسیسي وبین أذني شخصیة الرسوم 

 ٣عاقبت المحكمة العسكریة عمرو نوهان بالسجن  ٢٠١٥أكتوبر  ٨في 
سنوات، والحقا تقدم محامو نوهان باستئناف على الحكم نظرته محكمة 

نوفمبر  ٣٠االستئناف العسكریة في مدینة مطروح، وقضت المحكمة في 
 .تسنوا ٣برفض االستئناف وتأیید عقوبة الحبس  ٢٠١٥

 احلق يف التظاهر السلمي

حجزت المحكمة الدستوریة دعوى ) ٢٠١٥ینایر (في مطلع هذا العام 
الطعن التي تقدم بها المحامیان خالد على، وطارق العوضي على دستوریة 

، إلعداد التقریر )قانون التظاهر( ٢٠١٣لعام  ١١٧مواد من القانون رقم 
جدید بشأن هذه الدعوى في وحتى الیوم لم یجد . بشأن دستوریة القانون

الوقت الذي تجددت فیه المطالبات بإلغاء هذا القانون الذي استخدم في الزج 
باآلالف إلى السجون المصریة بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري واإلنساني 

 .في التعبیر عن رأیهم بالتظاهر السلمي
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ال یمكن حصر كافة الحاالت التي تم فیها مالحقة متظاهرین بسبب 
تظاهرهم خالل العام خاصة وأنه في أغلب الحاالت یتم توجیه قائمة طویلة 
من االتهامات إلیهم في مقدمتها االنتماء إلى جماعة أقیمت على خالف 

ومن ثم ففي تغطیتنا . القانون، ویقصد بهذه الجماعة اإلخوان المسلمون
ة یمكن التالیة نتعرض فقط لبعض الحاالت التي توافرت عنها معلومات كافی

القطع فیها بأن المالحقة تمت فقط على خلفیة التظاهر السلمي سواء كان 
 .ذلك ألغراض سیاسیة أو اقتصادیة واجتماعیة

 معتقلو العزاء

إبریل  ٦، تجمع عدد من أعضاء حركة شباب ٢٠١٤في األول من سبتمبر 
في منطقة بوالق الدكرور بالجیزة، في محیط منزل زمیل لهم هو أحمد 

ي الذي قتل قبل عام من ذلك التاریخ، وذلك بغرض إحیاء الذكرى المصر 
وقامت قوات األمن بإلقاء القبض على بعض المشاركین، وتم . األولى لوفاته

احتجازهم لیومین، ووجهت النیابة إلیهم تهم التظاهر دون تصریح والتجمهر 
وحسب تصریحات محامو . وحیازة منشورات، قبل أن تطلق سراحهم

 .ین فقد بدا أن النیابة تتجه إلى حفظ التحقیق في القضیةالمعتقل

بشكل مفاجئ عقدت جلسة بمحكمة الجنایات برئاسة المستشار ناجي 
لنظر القضیة في غیبة المتهمین  ٢٠١٥أكتوبر  ٨شحاتة في یوم الخمیس 

وأصدرت المحكمة حكما غیابیا بمعاقبة . ومحامییهم وبدون إخطار أي منهم
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وقد تبین أنه مع إعادة فتح القضیة تم ! بالسجن المؤبدمن المتهمین  ١٠
إضافة تهمة حیازة أسلحة رغم خلو أحراز القضیة من أي أسلحة قبل عام، 

 .وخلو اتهامات النیابة من االتهام بحیازتها

یتم حالیا نظر إعادة اجراءات المحاكمة لصدور الحكم فیها غیابیا وذلك 
 ٥، وقد قررت الدارئرة )ناجي شحاتةالمستشار محمد (أمام القاضي نفسه 

تأجیل نظر القضیة التي  ٢٠١٥دیسمبر  ١٧إرهاب جنایات الجیزة في 
لسماع أقوال  ٢٠١٦ینایر  ١٨إلى جلسة  ٢٠١٥لسنة  ٤٥٤٦تحمل رقم 

 ٢٢.الشهود

 معتقلو الذكرى الرابعة ألحداث حممد حممود

على قام عدد من الشباب بتنظیم سلسلة بشریة  ٢٠١٥نوفمبر  ١٩في 
ً للذكرى الرابعة ألحداث محمد محمود ٦كوبري  وقامت قوات . أكتوبر إحیاء

 ٤منهم في قسم قصر النیل و ٩شابا احتجز  ١٣األمن بإلقاء القبض على 
آخرون في قسم عابدین وتم تقدیم المجموعتین إلى النیابات التابع لها 

الطریق  القسمین واتهم المعتقلون بالتظاهر دون تصریح والتجمهر وقطع
وأمرت النیابتان بحبس المتهمین على ذمة التحقیق في . وتهدید السلم العام

                                            
: وناجي شحاتة.. محاكمة بال محامین ومتھمین: »معتقلي العزاء«موقع جریدة المصري الیوم،  ٢٢

خبر من صفحة ). ٢٠١٥دیسمبر  ١٩رة تاریخ آخر زیا. (ly.bit://http/peEr٥L١: »مؤبد«

: المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة على موقع فیسبوك

ewe٥Nv١/me.fb.on://http ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٩تاریخ آخر زیارة.( 
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قضیتین منفصلتین، وتوالى تجدید حبس المتهمین عدة مرات، حتى قامت 
بإحالة المجموعتین إلى المحاكمة أمام  ٢٠١٥دیسمبر  ٨النیابتان في 

أولى  دیسمبر لنظر ١٢محكمتي جنح قصر النیل وعابدین وحدد تاریخ 
 .جلسات المحاكمة

قضت محكمة جنح عابدین بالحبس سنتین ألربعة  ٢٠١٥دیسمبر  ١٢وفي 
 ١٢١٨٢من متظاهري إحیاء ذكرى أحداث محمود محمود في القضیة رقم 

جنح عابدین، التي واجه فیها المتظاهرون اتهامي التظاهر  ٢٠١٥لسنة 
 ٣٠حدد یوم وقام المتهمون باستئناف الحكم وت. دون اخطار والتجمهر

 .لنظر االستئناف ٢٠١٥دیسمبر 

 ١٧٨٢٦في المقابل استمرت محكمة جنح قصر النیل في نظر القضیة رقم 
دیسمبر تأجیل القضیة  ١٥وتم في . الباقین ٩والمتهم فیها المتظاهرین الـ

 ٢٣.لإلطالع على أوراق القضیة ٢٠١٦ینایر  ٥إلى جلسة 

    

                                            
: ٢٠١٥نوفمبر  ٢٣بیان للشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان بتاریخ  ٢٣

١٥٥٣٣٢=p?/net.anhri://http . متابعة موقع الشبكة لتطورات القضیة من خالل محامیي الوحدة
p?/net.anhri://http=١٥٥١٧٤ : القانونیة للشبكة العاملین على القضیة

 ١٥٦٤١٦=p?/net.anhri://http ١٥٥٣٢١=p?/net.anhri://http
 ١٥٦٦٤٧=p?/net.ianhr://http ١٥٦٥٤٢=p?/net.anhri://http
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  مقدمة

السیاق السیاسي القمعي یجعل حال حریة التعبیر المتأزم في السوادن 
فالرئیس السوداني على رأس السلطة منذ أكثر من ربع قرن، كما . متوقعا

في االنتخابات الرئاسیة التي جرت في أبریل من هذا " انتخابه"أنه تم إعاده 
 . العام وسط معارضة لتنظیمها في مناخ خانق للحریات

عن سابقیه في واقع عداء السلطات السودانیة  ٢٠١٥عام  لم یختلف
. الصریح مع الحریات اإلعالمیة، بل أن هذا العداء في تصاعد مقلق

الصعب في ظل  -القدري ربما- فالصحافة السودانیة مازالت تواجه مصیرها 
الحكم االستبدادي لنظام عمر الشیر؛ حیث أن الصحف السوادنیة ومجمل 

م یواجهون مناخا من التضییق المستمر منذ سنوات على العاملین باإلعال
من  ١٧٢فالسوادن یقبع في المرتبة . حریة التعبیر والحریات بشكل عام

 ٢٠١٤دولة وفقا للتصنیف العالمي لحریة الصحافة لعام  ١٨٠أصل 
 .الصادر عن منظمة مراسلون بال حدود

السودانیة مصادرة الصحف أمر بدیهي وطبیعي بالنسبة ألجهزة األمن 
رقما هائال في  ٢٠١٥برعایة وتثمین من السلطة الحاكمة، حیث سجل عام 

صحف  ٩حاالت مصادرة الصحف، ووصل األمر إلى مصادرة أكثر من 
كما أن صحف بعینها تمت مصادرتها أكثر من مرة على . في یوم واحد

ومع التشدید على أن المصادرة مرفوضة من حیث المبدأ، إال . مدار العام
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أنه في بعض الحاالت كانت المصادرة تتم ألسباب ال عالقة لها بانتقاد 
السلطة الرئاسیة أو حتى أجهزة األمن، وذلك یشیر إلى أن المصادرة نمط 
متجذر في السودان، یتم استخدامه للتضییق على الصحافة حتى ولو 

 .تعرضت لقضایا یومیة أو النتقاد مسئولین عادیین

حفیین بشكل مستمر لمجرد أنهم صحفیون یقومون كذلك یتم استهداف الص
بواجبهم في إتاحة المعلومات ونقل وتحلیل الواقع للجمهور، وهو األمر الذي 

استهداف . تعادیه أي سلطة تنتهج القمع ومصادرة أي مناخ مفتوح
الصحفیین في السودان تنوع بین االعتقال واالستدعاء للتحقیق والمالحقات 

لصحفي غیر أمن على حیاته أو حریته لعمله في الجنائیة، ما جعل ا
 .الصحافة

وبنفس الوتیرة تم استهداف المعارضین السیاسیین والعاملین بالمجتمع 
المدني باالعتقال والمالحقات الجنائیة، وكذلك المنع من السفر وتفریق 

وتم . التظاهرات المعارضة ومنع الفعالیات االحتجاجیة أو حتى الثقافیة
عشرات من المعارضین والطلبة والنشطاء قبل االنتخابات العامة اعتقال ال

التي جرت في شهر أبریل، كما اعتقل صحفیین وناشطین من المجتمع 
  .المدني أثناء االنتخابات
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 مصادرة صحف ووقف بث

منهم كانت  ٦مرات هذا العام،  ٩جریدة المیدان نحو  صودرت -
السلطات في شهر ینایر فقط دون إبدء أسباب واضحة من 

من في ینایر ستة أعداد من جریدة ألصادر جهاز ا. السودانیة
نت بالغات في مواجهة ثالثة . دون إبداء أسباب“ المیدان” ّ ودو

من صحفیي المیدان بینهم رئیسة التحریر األستاذة مدیحة عبد 
اهللا، و رئیس القسم السیاسي بالصحیفة إبراهیم میرغني، والكاتب 

 .ساري سلیمان حامدبالصحیفة، القیادي الی
هرام، على ألینایر عدد صحیفة ا ٢٨من في ألقوات ا صادرت -

ینایر، والذي  ٢٧خلفیة الخبر الذي نشرته الجریدة في عدد یوم 
قرارا “ البشیر الفاتح عز الدین”یتحدث عن تسلم رئیس البرلمان 

فید بتأجیل ا وتقدمت أیضا رئاسة .  نتخابات البرلمانیةالرسمیا یُ
إلى نیابة “ هرامألا”بدولة السودان بشكوى رسمیة ضد الجمهوریة 

لى مجلس الصحافة والمطبوعات ٕ  .الصحافة وا
، المعروفة بشرطة الصحافة في “عالمإلدائرة ا”استدعت  -

فبرایر الصحفیة بجریدة التیار إنعام آدم،  ١٠السودان، في 
فبرایر دون  ١١جریدة التیار في الیوم التالي  وقامت بمصادرة

أسباب، وهو العدد الذي تضمن خبرا عن استقالة أربعة إبداء أي 
شعاعیة احتجاجا على سماح إلمدراء بجهاز الرقابة النوویة وا



٦٣ 

بر میناء  ٦٣حدى شركات البترول بإدخال إلالسلطات  حاویة عِ
 .تحمل موادا مشعة وخطیرة“ بورتسودان”

قام جهاز األمن السوداني ممثال في جهاز األمن والمخابرات  -
صحف یومیة خاصة  ٩  مایو بمصادرة ٢٥للرئاسة في التابع 

السوداني، والجریدة، وآخر لحظة، ”.. بعد طباعتها، وهم
واالنتباهة، والرأي العام، وألوان ، والتیار، والخرطوم، والیوم 

ذكَر أنه تم تعلیق صدور . “التالي “ آخر لحظة“و“ الجریدة”ویُ
ولم توضح إلى أجل غیر مسمى، “ االنتباهة“و“ الخرطوم“و

 .السلطات أسباب المصادرة وتعلیق الصدور

یونیو ثالث صحف  ١٨من السودانیة في ألأجهزة ا  صادرت -
وهي الجریدة، وأخبار الیوم، والتیار بعد طباعتها بدون إبداء 

من أوامر صارمة بمصادرة جمیع ألأسباب، حیث أصدر جهاز ا
شقاء، وأخبار الیوم، ألالصحف السالف ذكرها من مطابع ا

ذكر أن و  كان “ التیار”الصحفي بجریدة “ علي الدالي”الدولیة، ویُ
یونیة  ١٦قد مثل أمام نیابة الصحف والمطبوعات في تاریخ 

من، وذلك إثر مادة ألعلى خلفیة بالغ تقدم ضده من قبل جهاز ا
مایو والتي اعتبرها جهاز  ٢٤صحفیة كان قد نشرها في تاریخ 

 .من مسیئة لسمعة الجهازألا
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غل القمر الصناعي عرب سات في یولیو تلفزیون رادیو أوقف مش -
دبنقا من الخدمة وتمت إزالة تلفزیون دبنقا من القمر استجابة 
. لطلب تقدمت به الحكومة السودانیة لشركة عرب سات

إدارة الرادیو أن وقف البث حدث استجابة لطلب قدمته  ٢٤وذكرت
و دبنقا الحكومة السودانیة لعرب سات في مایو باعتبار رادی

كان نواب برلمانیون سودانیون  .إذاعة معادیة لها للدولة السودانیة
قد طالبوا بوقف بث رادیو دبنقا، باعتباره یمثل خطرا على البالد، 
ووجهوا له اتهامات بتزییف الحقائق، وأنه یعمل وفق أجندة أجنبیة 
الهدف منها النیل من سمعة السودان واإلضرار بعالقاته 

 .الخارجیة
سبتمبر من  ٢٠السلطات األمنیة السودانیة عدد یوم  صادرت -

. صحیفة الخرطوم بعد الطباعة، دون اإلعالن عن أسباب ذلك
ورجح عاملون في الصحیفة أن تكون أسباب اإلجراء عائدة إلى 
كاریكتیر نشر في الصفحة األولى یسخر من عملیة الحوار 

من سبتمبر  ١٩كذلك تمت مصادرة عدد السبت . الوطني
صحیفة السوداني بعد الطباعة، وجاء ذلك بعد مصادرة عدد 

سبتمبر من الصحیفة ذاتها، ولم تفصح السلطات  ١٨الجمعة 
 . أیضا عن أسباب المصادرة

                                            
ارب ( توقف ارسال تلفزیون دبنقا على القمر الصناعي : بطلب من الحكومة : "موقع رادیو دبنقا ٢٤

دیسمبر  ١٦أخر زیارة بتاریخ ( ،gl.goo://https/pik٠b٥، )"لنایل سات( والبث ینتقل ) سات 
٢٠١٥.( 
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جهاز الرقابة على المصنفات الفنیة السودانیة في أكتوبر  صادر -
بستان ”للكاتب إیهاب عدالن، و “ أسفل قاع المدینة"روایتي 
یبة أسماء عثمان الشیخ من جناح دار النشر لألد“ الخوف

 . بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب

 اعتقال، حتقيق

الدوش إثر   أبریل الشاعر یوسف ٢اعتقلت األجهزة األمنیة في  -
مشاركته بقصائد انتقدت الوضع السیاسي في السودان في 

 .للشعر السوداني" تنوع"مهرجان 
المدافع عن حقوق اعتقل جهاز المخابرات واألمن الوطني  -

تم احتجازه في مركز . أبریل ١٦في  ٢٥اإلنسان عادل بخیت
شرطة وسط أم درمان، حیث اتهمه مكتب نیابة أمن الدولة 
بالتآمر الجنائي، والدعوة لإلعتراض على السلطة العامة من 
خالل استخدام العنف، ونشر أخبار كاذبة، ومخالفة الدولة 

حرب ضد الدولة، وانتحال بتقویض النظام الدستوري، وشن ال
صفة موظف عام، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 

وبحسب التقاریر فإن التهم الموجهة ضد . المؤبد أو اإلعدام
بخیت جاءت بسبب ورشة عمل عقدها في مجال حقوق اإلنسان 

                                            
اعتقال المدافع عن حقوق اإلنسان : السودان": "frontlinedefenders"منظمة الخط األمامي  ٢٥

 ).٢٠١٥دیسمبر  ١٦أخر زیارة بتاریخ ( ،٥OKr٩q/gl.goo://https، "عادل بخیت
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وقد تمت مصادرة وثائق . بمركز المسارات للتدریب في مارس
لك الیوم، ومنها جهاز الكمبیوتر وأجهزة كمبیوتر محمولة في ذ
كما تم التحقیق مع ثالثة من . المحمول الخاص بعادل بخیت

 .عاملي المركز بعد مداهمة منازلهم
أبریل منزل  ٢٠عناصر من جهاز األمن السوداني في   داهمت -

وذلك بعد أن . الناشطة الحقوقیة ساندرا فاروق كدودة بالخرطوم
فس الشهر لمشاركتها في تم اختطافها في وقت سابق من ن

اعتصام خاص بمقاطعة االنتخابات، ورماها الخاطفون إلى مكان 
ابریل، وعلیها آثار ضرب مبرح،  ١٥قریب من مسكن أسرتها یوم 

عیاء شدید ٕ واتهمت السلطات الناشطة بنشر وترویج أخبار . وا
ساءة السمعة واالشتراك  ٕ كاذبة واإلخالل بالسالمة العامة وا

تم منع نشر مقال صحفي تناول احتجازها في كما . الجنائي
 .“السوداني”صحیفة 

 ٢٦استدعت شرطة أمن المجتمع الصحفیة رابعة أبو حنة في  -
أبریل، وتم التحقیق معها حول تحقیقها االستقصائي الذي نُشر 

أبریل حول عملیات إجهاض بإحدى  ٢١بصحیفة التیار في 
ة بالكشف عن وطالبت الشرطة الصحفی. المستشفیات الحكومیة

فرفضت، وهو ما واجهته الشرطة بتهدیدها بفتح بالغ  ٢٦مصادرها
 .ضدها في نیابة الصحافة والمطبوعات

                                            
بیان الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان حول إجبار رابعة أبو حنة على الكشف عن مصادرھا،  ٢٦
. ١٤٣٨٢٠=p?/net.anhri://http 
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مایو،  ١٠منیة بالسودان سالفة سعد الدین في ألجهزة األاعتقلت ا -
جتماعي عن العلى خلفیة تدوینها على مواقع التواصل ا

كتبته وقد انتشر ما . الممارسات العنصریة التي تتعرض لها
معها لعدة  تم التحقیق. جتماعيالسالفة على مواقع التواصل ا

ساعات حول ما قامت بنشره على حسابها الشخصي على موقع 
هانات لفظیة إل، كما تعرضت “ فیس بوك”جتماعي الالتواصل ا

هانات عنصریة وقام أحد أفراد ا ٕ من بقص شعرها قبل أن یفرج ألوا
 .عنها

یو كل من محمد سلمان مراسل یول ٢٣اعتقلت أجهزة األمن یوم  -
صحیفة التیار، وصالحین العوض مراسل صحیفة الخرطوم، 
وسلیمان مختار مراسل صحیفة المجهر من داخل مستشفى 

وتم اقتیاد الصحفیین  القضارف أثناء تغطیتهم إضراب لألطباء
إلى مقر جهاز األمن بالمدینة حیث تم التحقیق معهم لساعتین 

تف محمد سلمان، بحجة أنه وثق وجرت مصادرة حاسوب وها
 .اإلضراب

  حماكمات

ابریل تم اإلفراج عن مدافع حقوق اإلنسان أمین مكي  ٩في  -
مدني بعد قرار من وزیر العدل بتجمید القضیه المرفوعة ضده 
وضد األمین العام األسبق التحاد المحامین العرب فاروق أبو 
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 ٢٠١٤دیسمبر  ٦وأبو عیسى یوم  ٢٧تم احتجاز مدني .عیسى
یوم إلى  ١٥في مركز احتجاز غیر قانوني، وجرى نقلهما بعد 

سيء السمعة، وأحیال للمحاكمة الحقا باتهامات “ كوبر”سجن 
، وهما “شن حرب ضد الدولة”و“ تقویض النظام الدستوري”

عاقَب علیهما باإلعدام في السودان اعتقلتهما . اتهامان یُ
في " نداء السودان"طنیة لتوقیعهما على میثاق االستخبارات الو 

“ إنشاء دولة المواطنة والدیمقراطیة”أدیس أبابا، وهو إعالن بشأن 
بهدف إنهاء الحروب والصراعات، واالستجابة للقضایا اإلنسانیة، 
ودراسة الوضع االقتصادي في السودان، وتعزیز سیادة القانون، 

 .طيوالشروع في حوار حول التحول الدیمقرا
كل من علي عمر الفكي ومحمد  ٢٨حكم القضاء السوداني ببراءة -

یوسف عضوي حزب المؤتمر السوداني من اتهامهما باالشتراك 
. في تقویض النظام الدستوري، والدعوة لمعارضة السلطة بالقوة

یوینو أن الدعوة  ١٤وجاء في حیثیات قرار المحكمة الصادر یوم 
مة یعاقب علیها بموجب لمقاطعة االنتخابات ال تمثل جری

القانون، وال تمثل معارضة للسلطة العامة بل هي ممارسة لحق 
 .التعبیر عن الرأي، وهو حق مكفول وفقا الدستور والقانون

                                            
الدعوة إلى سیادة المواطنة  -السودان ": "frontlinedefenders"منظمة الخط األمامي  ٢٧

ّ حربٍ على الدولةوالدیمقراطیة تُ   ١٦أخر زیارة بتاریخ ( ،Hp١WKj/gl.goo://https، "عتَبر شن
 ).٢٠١٥دیسمبر 

براءة ناشطین سودانیین من تھمة محاولة قلب نظام : "موقع الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان ٢٨
 p?/net.anhri://http=١٤٨٥٤١ .، "الحكم
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بحق ثالثة  جلدة ٢٠أصدر القضاء السوداني حكما بالجلد  -
الحكم الذي . معارضین سیاسیین بعد إدانتهم بتهمة اإلزعاج العام

صدوره في الساحة الخارجیة للمحكمة، صدر بحق تم تنفیذه فور 
مساعد رئیس حزب المؤتمر مستور أحمد محمد، والقیادیین 

براهیم محمد ٕ  .بالحزب عاصم عمر وا

 منع من السفر

مایو الدكتور أمین مكي  ٥سلطات مطار الخرطوم یوم  منعت -
مدني القیادي بقوى نداء السودان من السفر إلى القاهرة بدعوى 

ریان قرار الحظر الصادر بحقه من نیابة أمن الدولة استمرار س
منذ دیسمبر من العام الماضي، والمرتبط بالقضیة التي قضى 

شهور محبوسا على ذمتها في النصف األول من  ٤نحو 
٢٠١٥. 

رئیس الهیئة العامة لقوى  قامت سلطات مطار الخرطوم بمنع -
 وذلك. مایو ١٩اإلجماع فاروق أبو عیسى من السفر یوم 

ل نیابة أمن الدولة،  َ ب بدعوى قرار حظر سفر صادر ضده من قِ
وجاء ذلك رغما من أن البالغ الذي تمت اإلشارة إلیه قد سبق 

یونیو  ٣كما تم منع أبو عیسى من السفر مرة أخرى یوم . شطبه
 .دون إبداء أسباب للمرة الثانیة على التوالي في أقل من شهر
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نداء ”ة وفدا من ممثلي قوى األجهزة األمنی ٢٩یونیو منعت ٨في  -
بالداخل من السفر لحضور جلسة استماع بالبرلمان “ السودان

األوروبي حول آفاق السالم واإلصالحات الدیمقراطیة في 
 .السودان، دون إبداء أسباب

 قضية الصحفي وليد احلسني

یولیو اعتقل األمن السعودي الصحفي السوداني ولید الحسین أحد  ٢٣في 
أعلن موقع الراكوبة خبر اعتقال الحسین . الراكوبة اإللكترونيمشرفي موقع 

قال فیه أن جهاز األمن السوداني ضالع   متأخرا في شهر سبتمبر  في بیان
الحسین مقیم بشكل قانوني في المملكة العربیة . في اعتقال الحسین

سنوات، ویشارك في اإلشراف على موقع  ١٠السعودیة منذ أكثر من 
 . عروف بمعارضته وانتقاده الدائم لنظام عمر البشیرالراكوبة الم

    

                                            
بالداخل، " نداء السودان"بیان الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان حول منع وفد ممثلي قوى  ٢٩

anhri.net/?p=١٤٥٤٤٥ . 
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  تونس

  بيانات أساسية

  جمهوري  :  نظام الحكم

  .ملیون نسمة ١١,٥  :  السكان

  .النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین ١  :  عدد النقابات الرسمية

  )تقریر صحفي(دوریة  ٢٥٦  :  عدد الصحف 

  قناة رسمیة ٢منهم قناة  ١٤حوالي    عدد قنوات التليفزيون
  )تقریر صحفي( 

  حكومیة ٩إذاعة منها  ٢٦  :  عدد محطات االذاعة

  مالیین ٦  :  عدد مستخدمي االنترنت
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  مقدمة

حالة حریة التعبیر لمستوى التطلعات المنشودة كون تونس الدولة لم ترتق 
تمام االنتقال الدیمقراطي بمسار توافقي ضمن إل تسعى بجدیةالوحیدة التي 

حدٍ كبیر التوازن بین أطراف المشهد السیاسي واإلجتماعي، عكس باقي  إلى
 .التي انجرف أغلبها إلى دوامة االقتتال األهلي" الربیع العربي"دول 

كان لها تأثیر بالغ  ٢٠١٥العملیات اإلرهابیة التي ضربت تونس في 
الخطورة على حریة التعبیر وحریة الصحافة،  وتمثلت أبرز األحداث 

مارس،  ١٨ابیة في الهجوم المسلح على متحف باردو بالعاصمة في اإلره
كذلك . الذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرین شخصا وجرح العشرات

یونیو،  ٢٦الهجوم الذي استهدف فندقا سیاحیا بمدینة سوسة الساحلیة في 
 .سائحا ٤٠وأسفر عن مقتل ما ال یقل عن 

السلطة التونسیة في إصدار  تلك الهجمات اإلرهابیة وغیرها عززت دوافع
القانون "قانونا لمكافحة اإلرهاب، حیث أقر البرلمان التونسي مشروع 

بعد ما یقارب الشهر على " األساسي لمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال
 .هجوم سوسة اإلرهابي، قبل أن یصادق علیه الرئیس التونسي في أغسطس

دافعین عن حقوق اإلنسان محلیا القانون واجه اعتراضات واسعة من قبل الم
كذلك . ودولیا، وذلك لشموله على على عقوبة اإلعدام في أكثر من فصل

 .للتعریف الفضاض لمصطلح اإلرهاب الذي تبناه القانون
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من القانون المتعلق بإلزامیة إفشاء السر المهني أثار  ٣٥كذلك، الفصل 
إال أنه تم . ل الصحفیینجدال واسعا؛ ألنه استثنى األطباء والمحامیین وتجاه

التوافق على إضافة العاملین بالصحافة واإلعالم إلى هذا االستثناء في 
 .الجلسات األخیرة لمناقشة القانون بمجلس نواب الشعب

وفي أزمة التلفزة الوطنیة التي نشبت على إثر بث صور الرأس المقطوعة 
الوطنیة التونسیة  للطفل التونسي مبروك السلطاني في تقریر إخباري بالقناة

األولى، والتي أدت إلى إقالة المدیر العام لمؤسسة لتلفزة بقرار من رئیس 
األزمة التي أثارت جدال واسعا بتونس لتدخل السلطة التنفیذیة في . الوزراء

سند إلى الهیئة العلیا لالتصال السمعي والبصري  ُ ". الهایكا"مجال اإلعالم الم
عن وزارة العدل بقرارها تقدیم تهم ضد  في خضم هذه األزمة صدر بالغ

من قانون مكافحة اإلرهاب  ٣١عدد من الصحفیین استنادا إلى الفصل 
انقالب "والذي اعتبرته النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین . وغسل األموال

تقوم به الحكومة على الحریات العامة وحریة الصحافة والذي بدأ بالتدخل 
عمومي واالنقالب على الهیئة الدستوریة المكلفة بتعدیل السافر في االعالم ال

القطاع السمعي البصري وصوال الى محاكمة الصحفیین بمقتضى قانون 
  .٣٠"مكافحة االرهاب إلضفاء القانونیة على محاكمات سیاسیة

                                            
، "حریة اإلعالمحكومة الحبیب الصید أعلنت الحرب على : نقابة الصحفیین: "موقع جریدة الشروق ٣٠
Nl٢gUB/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٧أخر زیارة بتاریخ.( 
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. بینما ال یزال مصیر سفیان الشواربي ونذیر القطاري  مجهوال حتى اآلن
بیا انقطعت أخبارهما بشكل كامل منذ سبتمبر من الصحفیان المفقودان في لی

وزارة العدل في حكومة طبرق المعترف بها دولیا أعلنت في . العام الماضي
عن اغتیال سبعة صحفیین على ید جماعات مسلحة من  ٢٠١٥أبریل 

بینما أكد وزیر الخارجیة التونسي الطیب البكوش . بینهم الشواربي والقطاري
وصرح وزیر . رابي والقطاري على قید الحیاةأغسطس أن الشو  ١١في 

الخارجیة بأن هناك اتصاالت مكثفة بخصوص الشورابي  والقطاري بعد 
ورود معلومات جدیدة في شأنهما، قبل أن یقرر اإللتجاء إلى مجلس األمن 

  .بخصوص ملف الشورابي والقطاري

 اعتداء على صحفيني

اللطیف، العامالن تعرض الصحفیان محمد علي بوزقرو وناصر  -
في التلفزیون التونسي، لالعتداء أثناء تغطیتهما ندوة صحفیة 

ما استوجب . في مارس“ النجم الریاضي الساحلي”نظمها فریق 
التلیفزیون  وهدد. نقل ناصر اللطیف إلى المستشفى نتیجة إصابته

التونسي بوقف تغطیة التظاهرات الریاضیة التونسیة، واتخذ 
القسم الریاضي في التلفزیون قرارا بالتوقف عن العاملون في 

التعلیق على مباریات كرة القدم واالكتفاء ببثها من دون تعلیق 
 .مصاحب
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مجهول بدنیا ولفظیا على الصحفیة بجریدة التونسیة  اعتدى -
مایو، وقام بمنعها من الدخول الي مقر  ٤جیهان لغماري یوم 

العاملین بالجریدة  ویشار إلى أن لغماري وأخرین من. الجریدة
أعلنوا في وقت سابق على الواقعة نیتهم في إقامة اعتصام داخل 
مقر الجریدة؛ احتجاجا على ما وصفته لغماري بمظالم من قبل 

مایو أنهین الصحفیات اعتصامهن  ٦وفي . إدارة الجریدة
بالجریدة، بعد جلسة تفاوضیة جمعت مدیر الجریدة بممثلین عن 

 . ونسیین ونقابة مدیري الصحفنقابة الصحفیین الت
مایو خالل  ٩تم االعتداء على مجموعة من الصحفیین یوم  -

تغطیتهم لوقفة احتجاجیة نظمها عاطلین في منطقة الفوار التابعة 
لوالیة قبلي، للمطالبة بفرص للعمل فى شركات البترول العاملة 

الذي أسفر عن نقل كل من مراسل وكالة   األمر. في المنطقة
افریقیا لألنباء حمد التایب، ومراسلة االذاعة الوطنیة الى تونس 

كما تم تهشیم السیارة التابعة للفریق . المستشفى ماجدة عمارة
الصحفي التابع للتلفزة الوطنیة، واالعتداء على بعض أعضاء 
الفریق من بینهم الصحفي مراد مزیود، وكذا مراسلة اذاعة 

. حتماء داخل السیارةموازییك هناء كروس بعد محاولتهم اال
باإلضافة إلى ذلك تم االعتداء على المراسل الصحفي الهادي 

 .بوصفة، وذلك بعد انسحاب قوات االمن من المنطقة
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اعتدت قوات األمن بدنیا على بعض الصحفیین خالل تفریقها  -
 ٦یوم !" وینو البترول؟"بالقوة لمسیرة احتجاجیة حملت شعار 

لطیفة ، )٦رادیو ( لطیفة أنور  یونیو، حیث تم االعتداء على
الشركة التونسیة ( سمیة أوالد غربیة، )تونس الرقمیة( الهمامي
وكالة ( محمد مدالة، )شمس إف إم( سیف الطرابلسي، )لإلنتاج

 خلیل كالي، )موزاییك إف إم( حسام بوهال، )األناضول التركیة
كما تم ). إم في تونس وازیس إف) وهیبة أكوبي، )المتوسط(

سمیة ”ا االستیالء على كامیرا التصویر الخاصة بالصحفیة أیض
  وطالبت. ومسح كل الصور التي قامت بتصویرها“ أوالد غربیة

النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین وزارة الداخلیة بالتحقیق في 
 .هذه الواقعة

سبتمبر  ٣٠اإللكتروني في “ نواة”تعرض الفریق الصحفي لموقع  -
لفظي من قبل أفراد أمن بمنطقة باب سعدون إلى اعتداء بدني و 

بتونس العاصمة أثناء تغطیتهم لمظاهرة الطلبة ضد مشروع 
قانون المصالحة، وذلك رغم إظهار الصحفیین البطاقات التي 

عدد من أفراد  ٣١وقام. تثبت ممارستهم للمهنة بعد سؤالهم عنها
رطة األمن الصحفیة أروى بركات محاولین اقتیادها إلى مركز الش

باإلضافة إلى االعتداء . وافتكاك الكامیرا، وبطاقتها المهنیة

                                            
ّ موقع نواة أروى بركات ومحمد علي منصالي خالل تغطیتھما : "موقع نواة ٣١ اإلعتداء على صحفیي

 ١١أخر زیارة بتاریخ . (HhJl٩I/gl.goo://http، "لمظاھرة الطلبة ضد مشروع قانون المصالحة
 ).٢٠١٥دیسمبر 
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بالعنف على المصور محمد علي منصالي واحتجازه بطریقة غیر 
قانونیة في مركز األمن بمنطقة باب سویقة بتونس العاصمة، 

 . ومسح المادة المصورة التي تثبت اعتداء األمن على متظاهرین
أكتوبر  ٧اة الحوار التونسي تلقى معز السمراني المصور بقن -

تهدیدا بالقتل في اطار فیدیو مصور، كما تلقى مكالمة هاتفیة 
من مجهول، في الیوم التالي، أعاد فیه تهدیده بالقتل في حال 

كان السمراني قد تلقى . تواصل عمله في قضایا متعلقة باإلرهاب
عبر كتابة على حائط منزله بمنطقة بوسالم من والیة  ٣٢تهدیدا

وتقدم السمراني بشكوى لدى . جویلیة الماضي ١٦ندوبة في ج
فرقة األبحاث والتفتیش بالقرجاني مرفقة بالفیدیو وتسجیالت 

 .صوتیة ومرفقات أخرى مدعمة

 حماكمات، حتقيقات

ینایر ضد المخرجة السینمائیة ایناس بن  ٧صدر حكما في  -
شمال غربي (من قبل المحكمة االبتدائیة بوالیة أریانة  ٣٣عثمان

قضى بسجنها شهرین وتغریمها مالیا التهامها ) العاصمة تونس
تعرضت بن عثمان لتشویه  ".هضم جانب موظف عمومي"بـ

                                            
مصور قناة الحوار التونسي معـــز السمراني یتلقي تھدیدات و ینعت : جندوبة : "موقع شمس اف ام ٣٢

 )٢٠١٥دیسمبر  ١١أخر زیارة بتاریخ ( ،gl.goo://http/zmzui٩، "بالطاغوت
بیان مشترك من الفدرالیة الدولیة والشبكة األورومتوسطیة لحقوق االنسان یطالب ببراءة المخرجة،  ٣٣

lyWQic/gl.goo://https، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٢أخر زیارة بتاریخ.( 
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وانتهاك لحیاتها الخاصة عن طریق شبكات التواصل االجتماعي 
فتوجهت . من قبل فرد أمن بالمركز الوطني بحي النصر بأریانة

المخرجة إلى مركز األمن لتقدیم شكایة ضدها فاتهمتها عون 
األمن بالتطاول علیها بمقر عملها، وبإذن من النیابة العمومیة تم 

 .وتم تحریك الدعوى ضد المخرجة. ایقاف ایناس بن عثمان
أبریل أفرجت السلطات عن المدون یاسین العیاري بعد  ١٦في  -

تعود قضیة العیاري إلى . علیهقضائه نصف العقوبة المقررة 
حیث تم توقیفه لدى وصوله مطار قرطاج  ٢٠١٤دیسمبر 

الدولي قادما من باریس؛ لصدور حكم غیابي ضده من المحكمة 
في تونس، یقضي بسجنه لمدة ثالث سنوات؛ على  العسكریة

خلفیة انتقاده للمؤسسة العسكریة من خالل حسابه الخاص على 
، اتهم فیها المؤسسة "فیسبوك" موقع التواصل االجتماعي

ً . العسكریة بالفساد األمر الذي اعتبرته المحكمة العسكریة اعتداء
على هیبة الجیش التونسي، لیتم في مرحلة ثانیة تخفیف الحكم 

ومن ثم تقرر . ٢٠١٥إلى ستة أشهر سجنا نافذا في مارس 
 . اإلفراج الشرطي له لقضائه ثالثة أشهر في السجن

ل رئیس تح - نور الدین المباركي " أخر خبر أون الین"ریر موقع مّث
 ٨أمام قاضي التحقیق بالمحكمة اإلبتدائیة بتونس العاصمة في 
، ٣٤یولیو، التهامه بالتواطؤ مع اإلرهاب وتسهیل فرار إرهابیین

                                            
التواطؤ مع اإلرھاب "ور الدین المباركي أمام القضاء بتھمة اإلعالمي ن: "موقع جوھرة افم ام ٣٤

 ).٢٠١٥دیسمبر  ١٢أخر زیارة بتاریخ ( ،Z٠TFiE/gl.goo://http، "وتسھیل فرار إرھابیین
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على خلفیة دعوى مرفوعة ضده بشأن نشر الموقع لصورة تظهر 
  .منفذ عملیة سوسة االرهابیة یغادر سیارة

تسهیل ”ل قاضي التحقیق لنورالدین المباركي إنه وجه إلیه تهمة قا -
من قانون مكافحة اإلرهاب  ١٨، عمال بالفصل “فرار إرهابیین

، ألن الصورة التي نشرها قد تتسبب في تعطیل ٢٠٠٣لسنة 
ا إلى شركاء الرزقي ً كما . التحقیق الجاري ألنها ربما توجه إنذار

تش إن قاضي التحقیق طلب قال المباركي لـ هیومن رایتس وو 
ا في  أغسطس لمزید من التحریات، لكن  ٢٣منه الحضور مجددً

 .األخیر قام بتأجیل الجلسة الي تاریخ غیر محدد
جنوب شرقي (أغسطس قضت محكمة الناحیة بجربة  ٢٥في  -

 بعدم سماع الدعوى في قضیة المدون مهیب التومي) تونس

لتهجم على قوات المتهم فیها بسب وقذف رئیس الجمهوریة وا
 ٦تم القبض على التومي من قبل قوات من األمن في . األمن

  أغسطس على خلفیة تدوینات على حسابه بموقع فیس بوك
انتقد فیها تجاوز أفراد األمن للقانون  في أحداث عنف وقعت 

، فضال عن اتهامه “وینو البترول”خالل إحدى فعالیات حملة 
 .بسب وقذف رئیس الجمهوریة

نوفمبر  ٣محكمة االستئناف بمدینة الكاف التونسیة في قضت  -
الصحفي المولدي الزوابي ونقض التهم المنسوبة إلیه، بعد   ببراءة

تعود القضیة إلى  .أكثر من خمس سنوات من المتابعة القضائیة
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، حیث أقام محامي النیابة العمومیة في ٢٠١٠أبریل من العام 
حكم ابتدائي  وصدر. جندوبة دعوى بخصوص مزاعم عنف

وذلك على خلفیة مقاالت . بإدانة الزوابي بتهمتي القدح والذم
نُشرت وقتها بصحیفة الموقف، وهي صحیفة كانت معارضة 

 .للرئیس المخلوع زین العابدین بن علي
المحكمة االبتدائیة بالعاصمة تونس نهایة نوفمبر بسجن  ت قض -

د لمدة عام مع تغریمه  المدون وأستاذ الریاضیات عبد الفتاح سعیّ
على خلفیة اتهامه باالساءة الى ) دوالر تقریبا ٩٦٠(ألفي دینار 

فیس ”شخصیات رسمیة حكومیة عبر موقع التواصل االجتماعي 
، وكذا لتصریحه عبر فیدیو نشره على صفحته عن تورط “بوك

مسئولین عمومیین في عملیة سوسة اإلرهابیة، وتكذیبه لروایة 
 .حادث اإلرهابي ذاتهوزارة الداخلیة حول ال

ً للمثول أمام  - تلقى الصحفي ولید الماجري في دیسمبر استدعاء
الفرقة الوطنیة لمقاومة اإلجرام بمقرها في بن عروس شمالي 

في بیان له أن “ انكیفادا”موقع  وذكر  .“بوصفه ذا شبهة”تونس 
سبب االستدعاء یعود الى تحقیق صحفي نشره الماجري بتاریخ 

ثكنة األمن .. مطار تونس قرطاج "بعنوان  ٢٠١٣مارس  ٢٦
 ".الموازي
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 منع فعاليات، تفريق تظاهرات

السلطات حزب التحریر من عقد ندوة سیاسیة بعنوان  ٣٥منعت -
 ٦كان مقررا عقدها بصفاقس في " تونس تبحث عن قیادة راشدة"

لعدم الترخیص لها مسبقا وعدم استیفائها للشروط "سبتمبر؛ 
ویشار إلى أنها لم تكن المرة  .بحسب الحزب" القانونیة لتنظیمها

عنت ندوة لحزب التحریر في یولیو، دون إبداء  ُ األولى، حیث م
 . أسباب واضحة

فرقت قوات من األمن التونسي أكثر من تظاهرة نظمهتا حملة  -
التي تشكك في الروایة الرسمیة حول انتاج النفط، " وینو البترول"

. للنهب -ها البترولومن -وتزعم تعرض الثروات في تونس
سیاسیون وحقوقیون بالتعامل األمني العنیف مع  ٣٦وندد

 .التظاهرات
قوات من األمن بالقوة تظاهرات في مدن  في سبتمبر فرقت -

مختلفة مناهضة لقانون المصالحة االقتصادیة والمالیة مع رجال 
احدى التظاهرات كانت بصفاقس وتم تفریقها باستخدام . األعمال

تظاهرة أخرى كانت بالقرب من . ل للدموع والعصىالغاز المسی

                                            
، "لتحریرالسلطات الجھویة بصفاقس تمنع عقد ندوة سیاسیة لحزب ا: "وكالة تونس إفریقیا لألنباء ٣٥

OchjHN/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٢أخر زیارة بتاریخ.( 
سیاسیون ونشطاء ینددون باالعتداء على متظاھرین طالبوا بالكشف : تونس: "موقع القدس العربي ٣٦

 ).٢٠١٥دیسمبر  ١٢أخر زیارة بتاریخ ( ،nU٢Ukr/gl.goo://http، "عن الثروات
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شارع الحبیب بورقیبة الشهیر بالعاصمة تونس، ونظمتها حركة 
 .المناهضة للقانون" مانیش مسامح"

 مصادرة صحف ووقف بث قنوات

تواصل متابعة بث " الهایكا"الهیئة العلیا المستقلة لإلعالم السمعى البصري 
 ١١٦تقدم ملفاتها لها، أو المخالفة للمرسوم القناوات واإلذاعات التي لم 

إال . المنظم لحریة االتصال السمعي والبصري والمنشئ للهایكا ٢٠١١لسنة 
أن بعض قرارات الهایكا تحدث جدال أو یرفضها البعض مثلما حدث في 

العشرات من الصحافیین  ٣٧واقعة وقف بث قناة الزیتونة، حیث نظم
لتلفزیة وعدد من المواطنین  وقفة احتجاجیة في والموظفین في قناة الزیتونة ا

فبرایر أمام مقر مجلس نواب الشعب  للتعبیر عن رفضهملقرار ایقاف بث 
 ".الهایكا"القناة من قبل الهیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي البصري 

مارست شركة توزیع الصحف ضغوطا على بعض الصحف منها كما 
غیرها في مایو، إلعالنها عن تكوین الصباح والصحافة وأخر خبر و 

مؤسسة تشاركیة تتعهد بتوزیع الصحف، كما تم الضغط على الباعة ومنعهم 
. مایو ١٢صحف عن التوزیع یوم  ٦وأدى ذلك لحجب . من توزیع الصحف

وأثارت هذه الواقعة رفضا واسعا بین الصحف التونسیة والمدافعین عن حریة 

                                            
ون أمام مجلس الشعب/ بسبب قرار غلق قناة الزیتونة : "موقع الصباح نیوز٣٧ ّ .. العشرات یحتج
ح" الھایكا"و ّ ◌ ّ  ).٢٠١٥دیسمبر  ١٢أخر زیارة بتاریخ ( ،iwMeAi/gl.goo://http، "توض
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عیة مدیري الصحف والنقابة الوطنیة ، ونُظمت لقاءات بین جم٣٨الصحافة
 .للصحفیین التونسیین لمواجهة األزمة

 أزمة إقالة مدير التلفزة الوطنية

نوفمبر أقال الحبیب الصید، رئیس الوزراء، مدیر مؤسسة التلفزة  ١٥في 
الوطنیة مصطفى عبد اللطیف، وعین رشاد یونس مشرفا على شئون 

باللطیف، على خلفیة بث صورة  مؤسسة التلفزیون الوطنیة خلفا لمصطفى
لرأس الراعى المقطوعة فى ثالجة بالتلفزیون الوطني، ما خلف ردود فعل 

ندد أغلبها بالتدخل الحكومي في تسییر اإلعالم افتئاتا على الدور  ٣٩واسعة
سند للهیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي والبصري  ُ وفقا " الهایكا"الم

 .لمرسوم تأسیسها

على القرار في بیان اعتبرت فیه أن القرار دون الرجوع إلیها " یكاالها"ردت 
، خاصة ″١١٦من المرسوم  ١٩یعد إخالال فادحا بمقتضیات الفصل ”وهذا 

إن إجراءات تعیین المدیر العام لمؤسسة التلفزة التونسیة كانت قد تمت 
وهو ما یستوجب اإللتزام ”بشكل تشاركي بین الهیئة المستقلة والحكومة 

  .“بنفس المسار ضمانا للشفافیة
    

                                            
، "الصحف التونسیة تنتفض على سیطرة الموزع الواحد: "موقع صحیفة العرب ٣٨
١mCtk٨/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٢أخر زیارة بتاریخ.( 
مواقف متناقضة من إقالة المدیر العام للتلفزة : عزلھ أثار ضجة واسعة: "موقع جریدة الصباح ٣٩

 ).٢٠١٥دیسمبر  ١٢أخر زیارة بتاریخ ( ،HDXUoG/gl.goo://http، "الوطنیة
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 املغرب

  بيانات أساسية

  ملكي دستوري  :  نظام الحكم

  ملیون ٣٥  :  السكان

  النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة ١  :  عدد النقابات الرسمية

 صحیفة ٣٦  :  عدد الصحف 
  )٢٠١٣دراسة الجمعیة العامة للهیئة المغربیة عام (

  قناة وطنیة ١٢   عدد قنوات التليفزيون
  )ال یوجد قنوات خاصة( 

  :  عدد محطات االذاعة
 قناة وطنیة عامة  ١٧  محطة ٣١

  قناة خاصة  ١٤ 
  )دراسة لمجلس المنافسة(

  ملیون ٢١  :  عدد مستخدمي االنترنت
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  مقدمة

تختلف المغرب عن الدول العربیة كونها تتمتع باستقرار نسبي نتج عن عدم 
، وساهم "الربیع العربي"تعرضها لهزات سیاسیة ضخمة كما حدث مع دول 

التي قامت بها المملكة عقب حراك النسبیة في ذلك اإلصالحات الدستوریة 
ربیة في دول ع" الربیع العربي"شعبي نادى باإلصالح، والذي واكب حراك 

 .عدة

دافعون عن حقوق اإلنسان في  ُ على الرغم من ذلك، یعاني الصحفیون والم
المغرب من مناخ ضیق األفق ال یعتد بالحریات بل ویستهدفها أحیانا، 
ویعاني كذلك المعارضون وأصحاب اآلراء المخالفة للحكومة من مالحقات 

ن في حال كان أمنیة عدیدة، باإلضافة إلى التضییق على المبدعین والفنانی
منتجهم غیر تقلیدي أو صادم، خاصة مع غلبة الطابع اإلسالمي على 

  .الحكومة المغربیة

كما واجه المدافعون عن حقوق اإلنسان تضییقا مستمرا من قبل السلطات 
المغربیة، تمثل في استدعاءات للتحقیق، ومنع من السفر واعتداءات بدنیة، 

وطالب . وق اإلنسان في فبرایربخالف اقتحام الجمعیة المغربیة لحق
مصطفى الخلفي وزیر االتصال والناطق باسم الحكومة منظمة هیومان 



٨٧ 

رایتس ووتش في سبتمبر تعلیق أنشطتها بالمغرب واصفا تقاریرا بالغیر 
 .المنظمة بالتعبیر عن خیبة أملها تجاه موقف الخلفي ٤٠الموضوعیة، وردت

ومدافعین عن حقوق اإلنسان  فضال عن ذلك المحاكمة المتواصلة لصحفیین
على رأسهم المعطي منجب رئیس جمیعة الحریة اآلن باتهام المس بأمن 

 .الدولة الداخلي وتلقي تمویالت أجنبیة

 حماكمات

في مایو أیدت محكمة استئنافیة بالرباط حكما ابتدائیا قضى  -
وكذا  ٤١بحبس الصحفي والناشط الحقوقي هشام المنصوري

بتهمة ) دوالر أمریكي تقریبا ٤٠٠٠(ألف درهم  ٤٠تغریمه 
المشاركة في الخیانة الزوجیة، وهي تهمة ملفقة الهدف منها 

تعرض المنصوري النتهاكات عدة أثناء . تشویه صورة المنصوري
سیر قضیته حیث أن لم یُمكن من االتصال بمحامیه أو أسرته 

بسه لتصویره عاریا تماما بعد اعتقاله، وتم إجباره على خلع مال
كما تم تجاهل مطالب . داخل القسم، لیسهل اتهامه بذلك االتهام

 .المنصوري بتلقى العالج داخل محبسه لفترة طویلة

                                            
 ،"بیان بشأن أنشطة ھیومن رایتس ووتش في المغرب: "ھیومان رایتس ووتش ٤٠
. PZeODk/gl.goo://https 
. UrtyAi/gl.goo://httpتغطیة الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان لقضیة المنصوري،  ٤١

أخر ( ،٤dStzb/gl.goo://https، "المغرب ـ أحكام بالسجن بتھمة الزنا: "ھیومان رایتس ووتش
 ).٢٠١٥دیسمبر  ١٩زیارة بتاریخ 
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صدر في یولیو حكما بحق رسام الكاریكاتیر المغربي خالد كدار،  -
بتهم  ٢٠١٢قضى بحبسه شهرا مع النفاذ في قضیة تعود إلى 

كدار في بیان  ٤٢وقال". االعتداء على موظف"و" السكر العلني"
تلقیت خبر إدانتي بالسجن شهرا مع النفاذ عن طریق "له 

الصدفة، حیث لم تبعث المحكمة أي رسالة الستدعائي للجلسة، 
 ".كما لم یحضر أي من محامي الدفاع

واجه الصحفي حمید المهدوي مالحقة من السلطات في قضیتین  -
یولیو حكما بالحبس أربعة أشهر  مختلفتین، حیث صدر بحقه في

مالیین سنتیم  ١٠مع وقف التنفیذ، و أداء تعویض مادي قدره 
لمدیر اإلدارة العامة لألمن ) أالف دوالر تقریبا ١٠(تضامنا 

لصالح ) دوالر تقریبا ٦٠٠(درهم  ٦٠٠٠الوطني، وغرامة قدرها 
وذلك على خلفیة نشر تقریر عن وفاة الناشط . الدولة المغربیة

وفي أغسطس صدر بحق المهدوي . الشتراكي كریم لشقرا
دوال أمریكي  ٣٠٠٠(درهم مغربي  ٣٠٠٠٠بغرامة قدرها  ٤٣حكما
انفو الذي یرأس المهدوي تحریره ثالثة .، ووقف موقع بدیل)تقریبا

أشهر، وذلك على خلفیة خبر نشره الموقع قبل شهور یتعلق 
 .بانفجار سیارة بإحدى أحیاء مدینة مكناس

                                            
أخر ( ،gU٥lTF/gl.goo://http، "السجن شھرا لرسام كاریكاتیر مغربي: "سكاي نیوز عربیة ٤٢

 ).٢٠١٥دیسمبر  ١٩زیارة بتاریخ 
تغطیة الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان لالنتھاكات الواقعة بحق المھدوي،  ٤٣
. qi٤xDo/gl.goo://http،  
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من المتابعین قضائیا على خلفیة  ١٢محاكمة  ٤٤جیلتم تأ -
، التي شارك فیها اآلالف " أماندیس"االحتجاجات ضد شركة 

تأجلت القضیة إلى منتصف مارس من . بمدینة طنجة في أكتوبر
المتابعون في هذه القضیة تم القبض علیهم خالل . ٢٠١٦عام 

باء، فض قوات األمن لتجمع احتجاجي ضد فواتیر الماء والكهر 
على المواطنین، وهو التدخل الذي " أماندیس"التي فرضتها شركة 

 .أصیب خالله عدد من المحتجین
مقامة ضد المخرج نبیل  ٤٥تنظر محكمة الجنح في مراكش دعوى -

عیوش والممثلة لبنى أبیضار تتهمهما بالدعارة والقوادة وعرض 
ى مشاهد إباحیة، واإلخالل العلني بالحیاء، وتحریض قاصرین عل

الذي أخرجه عیوش " الزین لي فیك"الفجور على خلفیة فیلم 
ولعب دور البطولة فیه أبیضار، وأثار هذا الفیلم جدال واسعا 

. كونه یناقش قضیة الدعارة بالمغرب ٢٠١٥بالمغرب في 
. وتعرضت أبیضار العتداء بدني من قبل مواطنین رافضین للفیلم

 .دیسمبر٣٠یوم  مع نهایة العام ،وأخر جلسة لهذه القضیة 

                                            
، "بطنجة إلى شھر مارس" أماندیس"من المحتجین على  ١٢تأجیل محاكمة : "موقع لكم ٤٤
٧XsYXQ/gl.goo://tpht، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٩أخر زیارة بتاریخ.( 
، "قضاء مراكش یحدد نھایة دجنبر المقبل لمحاكمة عیوش وأبیضار: "موقع ھسبریس ٤٥
٧YHzi٢/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٩أخر زیارة بتاریخ.(  



٩٠ 

 منع فعاليات، تظاهرات

تعرضت الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان لعدة حاالت من  -
حیث أن السلطة المحلیة لمدینة سوق السبت منعت  التضییق

. عالم والدیمقراطیة في ینایرإلالجمعیة من تنظیم محاضرة حول ا
كما تم اقتحام المقر المركزي للجمعیة في فبرایر، واعتدى أحد 

داریة إلدارة المركزیة واللجنة اإلمن على عضوة األناصر قوات اع
باإلضافة إلى اعتقال صحفیین . ربیعة البوزیدي بالضرب والسب

فرنسیین تواجدوا بمقر الجمعیة ومصادرة أدواتهم بدعوى أنها 
تحتوي على تسجیالت قد سبق لهم تسجیلها في أماكن أخرى، 

وفي مایو . ى فرنساوتم اصطحابهم للمطار بقصد ترحیلهم  إل
حاصرة قوات األمن مقر الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان لمنع 

 .إقامة ندوة صحفیة لجمعیة الحقوق الرقمیة
مایو أنها لن تسمح بالترخیص  ٢٥أعلنت وزارة االتصال یوم  -

، واعتبرت السلطات المغربیة أن ٤٦"الزین اللي فیك"لعرض فیلم 
یمة للقیم وللمرأة المغربیة ومسا یتضمن إساءة أخالقیة جس"الفیلم 

 ".صریحا بصورة المغرب

 

                                            
 kutcNL/gl.goo://http.الزین اللي فیك، "بیان الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان حول منع فیلم  ٤٦
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منعت قوات من األمن المغربي في یونیو إقامة حفل موسیقي  -
، في مقر مركز )الحاقد(لمغني الراب معاذ بلغوات الملقب بـ

ثریا وعبد (یحتضن أنشطة فنیة وثقافیة تعود ملكیته لمؤسسة 
وهي مؤسسة غیر  ، في مدینة الدار البیضاء،)العزیز التازي

من  ٤٧وذلك بدعوى عدم وجود الترخیص. حكومیة مهتمة بالثقافة
 .الجهات المختصة

فرقت قوات من األمن المغربي في أغسطس عشرات من حزب  -
من توزیع بیانات تدعو المواطنین  النهج الدیمقراطي ومنعتهم

. لمقاطعة االنتخابات البرلمانیة بحي البرنوصي بالدار البیضاء
من أعضاء حزب النهج الدیمقراطي قبل أن  ٤توقیف وجرى 

كما تعرض محیط مقر الحزب . یطلق سراحهم في نفس الیوم
إنزاال مكثفا ”المركزي في نفس الیوم لتطویق أمني، وجرى 

لعناصر البولیس السري وأعوان السلطة بهدف مراقبة جمیع 
م المنافذ المؤدیة إلیه وتتبع خطى أعضائه مباشرة بعد مغادرته

 .، بحسب بیان الحزب“المقر المركزي

 

                                            
٤٧ CNN رات .. حفل فني یمنع بالمغرب بسبب غیاب الترخیص: "بالعربیة والمنظمون یصفون المبرّ

  ).٢٠١٥دیسمبر  ١٩أخر زیارة بتاریخ ( ،BqGLzM/gl.goo://http، ""الكاذبة"بـ
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وقفة احتجاجیة  قامت قوات من األمن المغربي في أكتوبر بفض -
نظمها طلبة كلیة الطب والصیدلة بالعاصمة المغربیة الرباط، 

طالب بحسب  ٤وأسفر تدخل األمن عن إلقاء القبض على 
 .شهادات زمالئهم قبل أن یطلق سراحهم بعد ذلك

 اعتداءات، توقيف

النیابة العامة بمدبنة تیزنیت الصحفي محمد بوطعام من  عتمن -
كتب ”دخول المحكمة االبتدائیة بشكل نهائي بدعوى بدعوى أنه 

، للتصویر بتیزنیت “دقیقة ٤٥”على شؤونها، وأنه جلب برنامج 
 ٤٥”، وذلك على خلفیة مرافقته برنامج “وتصویر بوابة المحكمة

 .الزور إلعداد تحقیق مصور حول شهود“ دقیقة
تعرضت المحامیة الحقوقیة وعضوة المكتب السیاسي بالحزب  -

بالقرب  شتراكي الموحد نعیمة الكالف في مایو العتداء بدنيالا
عتداء المن مكتبها بالرباط، حیث قام مجموعة من األشخاص با

ستیالء على هاتفها العلیها بالضرب والسب والتهدید، وتم ا
. إلى مستشفى بالرباط عتداءالونقلت على إثر ذلك ا. الخاص

جح أن ذلك ا ُ عتراضها على تعامل قوات العتداء جاء نتیجة الر
 من بالعنف مع أحد العاطلین عن العمل، ألا

من قبل أفراد أمن عقب  تعرضت الناشطة ابتسام لشكر للتوقیف -
مشاركتها بوقفة احتجاجیة أمام البرلمان ووزارة العدل والحریات 
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، وتمت مصادرة “الهوموفوبیا”بة بمناسبة الیوم العالمي لمحار 
تحمل أي صور للوقفة االحتجاجیة قبل ال هواتفها للتأكد من أنها 

 . إعادته لها
اقتحم أربعة من رجال الشرطة في یولیو منزل الصحفي بموقع  -

أنفو عماد كزوط، مما خلف صدمة وحالة من الهلع لدى .بدیل
زول والخروج كزوط أنهم نزعوا هاتفه وأمروه بالن ٤٨وقال. عائلته

من المنزل، دون تقدیم أي توضیح في الموضوع، ودون سند 
قانوني، وأضاف أنه تم اقتیاده صوب سیدة أجنبیة، متهمین إیاه 
بسرقة هاتفها المحمول بمدینة القنیطرة، قبل أن تؤكد لهم األجنبیة 
أنه لیس الفاعل، بعد أن تأكدت من مالمح وجهه، لكن رجال 

 .ذ معلومات والتحقق من هویة كزوطالشرطة أصروا على أخ
الصحفي الهولندي  ٤٩قامت السلطات المغربیة في نوفمبر بطرد -

من المغرب، وترحیله عبر بوابة ) Rik Goverde(ریك كوفیرد 
وقال الصحفي الهولندي، ریك كوفیرد، . میناء طنجة المتوسطي

، ان "فایسبوك"في تدوینة على حسابه بموقع التواصل االجتماعي 
الشرطة المغربیة، أوقفته من أمام وكالة بنكیة بالرباط، لتقوم 

 ".وجود تعلیمات"بترحیله الى خارج المغرب، بمبرر 

                                            
 ،Uxhwik/gl.goo://http، "“بدیل”شرطة القنیطرة تقتحم بیت صحفي بموقع : "انفو.موقع بدیل ٤٨
 ).٢٠١٥دیسمبر  ١٩أخر زیارة بتاریخ (
، ""خرق قانون المراسلین األجانب"الرباط تطرد صحافیًا ھولندیًا بسبب : "موقع العربي الجدید ٤٩

xysyYX/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٩أخر زیارة بتاریخ.( 
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 منع من السفر

السلطات األمنیة بمطار محمد الخامس في أغسطس  ٥٠منعت -
الصحفي عبد الصمد عیاش من السفر إلى تونس بغرض 

وأخبرت . المشاركة في دورة تدریبیة في مجال الصحافة واإلعالم
سلطات المطار عیاش انه ممنوع من السفر للخارج، بسبب 

 .مذكرة اغالق الحدود صادرة في حقه من طرف النیابة العامة
ت السلطات المغربیة المؤرخ والحقوقي المعطي منجب أكثر منع -

ما أثار تضامنا واسعا مع منجب من جهات  ٢٠١٥من مرة في 
نع منجب في سبتمبر من السفر إلى أسبانیا . دولیة ومحلیة ُ م

لحضور مؤتمر عن التحوالت التاریخة واالنتقال الدیمقراطي، بعد 
مرة  كما تم منعه. يتلقیه لدعوة من المعهد األوروبي المتوسط

أخرى في أكتوبر من السفر إلى النرویج بدعوى وجود قرار من 
ودخل منجب . النیابة العامة بغلق الحدود أمامه منذ أغسطس

وعلق . إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على التعنت بحقه
یوما، بعد أن قررت النیابة العامة  ٢٤منجب إضرابه، الذي دام 

 .ة الممنوعین من السفر خارج المغربرفع اسمه من الئح

                                            
بیان الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان حول منع عیاش من السفر،  ٥٠
. ١٥٠٠٧٥=p?/net.anhri://http 



٩٥ 

 قضية علي ملرابط

من الحصول  منعت اإلدارة المحلیة بمدینة تطوان الصحفي علي المرابط
داریة للحصول على بطاقة إلجراءات اإلستكمال االقامة إلعلى شهادة ا

 ٢٤ما دفع المرابط إلى خوضه في . الهویة رغم تقدمه إلنهاء االجراءات
عام أمام مقر األمم المتحدة في جنیف احتجاجا على یونیو إضرابا عن الط
 .هذا التعنت الحكومي

وقرر المرابط تعلیق إضرابه عن الطعام الذي امتد ألكثر من شهر، بعدما 
صرح وزیر الداخلیة المغربي بإمكانیة تجدید المرابط جواز سفره من مدینة 

 .برشلونة

ن ممارسة الصحافة وسبق للمرابط تعرضه النتهاك قاسي، حیث تم منعه م
سنوات على إثر تناوله لقضیة الصحراء المغربیة بالكتابة النقدیة ،  ١٠لمدة 

وعقب انتهاء مدة العشر سنوات هذا العام ، أعلن عن اعتزامه انشاء جریدة 
  .ساخرة
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  مقدمة

في مجال حریة الصحافة بین الدول  موریتانیارغم الموقع المقتدم الذي تتبؤه 
العربیة ، فإن هذا الیعود لتمتعها بحریة الصحافة ، بل لتردي اوضاع حریة 

ال تخلو من االعتداءات على حریة  الصحافة بالدول العربیة ، ، إال انها
الصحافة وحریة التعبیر، كما أن الصحافة الموریتانیة لیست بأفضل حال، 

ة منها تعاني من مشكالت اقتصادیة تهدد بقاءها منها ارتفاع حیث أن الورقی
 .٥١الضرائب وارتفاع تكلفة الطباعة

كما أن واقعة طرد الرئیس الموریتاني لصحفي خالل ندوة صحفیة على 
، تشیر إلى عدم اعتداد السلطة الموریتانیة بأهمیة احترام مهنة ٥٢الهواء

 .الدیمقراطيالصحافة كركیزة بالغة األهمیة في المجتمع 

كذلك ضعف الجهود المبذولة من الدولة الموریتانیة، إن لم یكن انعدامها، 
، الصحفي المختطف في ٥٣للتحقق من مكان وتحریر اسحاق ولد المختار

، تؤكد على أن حریة الصحافة واحترامها تعاني في ٢٠١٣سوریا منذ عام 
 .موریتانیا

                                            
، "الصحافة الورقیة تقاوم من أجل البقاء: موریتانیا: "موقع العربي الجدید ٥١

heU٨yD/gl.goo://https، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٨أخر زیارة بتاریخ.( 
، "الرئیس الموریتاني یطرد صحافیا على الھواء.. بالفیدیو: "نت.موقع العربیة ٥٢
٨cZBYN/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٨أخر زیارة بتاریخ.( 
، "عامان على اختفاء صحفیي سكاي نیوز بسوریا: "نت.موقع الجزیرة ٥٣

Ysu٨HJ/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٨أخر زیارة بتاریخ.( 
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حریة التعبیر بموریتانیا، حیث مساحة كبیرة من انتهاكات " ایرا"شغلت حركة 
تصدت أجهزة األمن الموریتانیة لغالبیة الفعالیات االحتجاجیة التي نظمتها 

دین السابقین َ  .الحركة التي تدافع عن حقوق المستعب

 ٣كذلك استمرار اعتقال زعیم الحركة بیرام ولد اعبیدي والحكم بسجنه 
ه أجج احتجاجات أنصار سنوات مثل انتهاكا شدیدا لحریة التعبیر، كما أن

 .المطالبین باإلفراج عن زعیمهم" ایرا"

باإلضافة إلى ذلك تنوع االنتهاكات بحق الصحفیین وأصحاب الرؤى 
المخالفة للنظام القائم بین االعتقال واالستدعاءات ووصلت إلى حد 

وشملت االنتهاكات المالحقات الجنائیة واإلدانة بالسجن . التهدیدات بالقتل
رضین وناشطین، واستمر حبس شاب موریتاني محكوم علیه بحق معا

مع تعلیق مصیره لعدم البت فیه من محكمة  ٢٠١٤باإلعدام أخر 
  .االستئناف

 اعتقال، حتقيق

موالي إبراهیم ولد “ البیان الصحفي”اعتقلت السلطات مدیر موقع  -
أبریل، وتم التحقیق معه من قبل قسم  ٢٠موالي الزین في 

الشرطة المكلفة باإلرهاب، حول خبر نشرته جریدة البیان عن 
االدعاء بقیام موریتانیا بتقدیم شكوى لدي األمم المتحدة من قیام 

ة المخدرات علي حدودها، المغرب بممارسة اإلرهاب وتجار 
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وتناقلته مواقع جزائریة، األمر الذي أغضب السلطات الموریتانیة، 
واعتبرت الخبر إساءة للعالقات الدبلوماسیة بین المغرب 
وموریتانیا واتهمت مسئوال في السفارة الجزائریة بالوقوف وراء 

 .عن موالي بعد اعتقاله بثالثة أیام وتم اإلفراج. الخبر
التي " إینال"الرحمن ولد أحمد، أحد الناجین من مجزرة عبد  -

یونیو  ٢٥حدثت في بدایة التسعینات، قبضت علیه الشرطة في 
ثم احتجزته یومین بمركز شرطة في العاصمة الموریتانیة 

من  ٦وبعد أقل من اسبوعین، في الـ. نواكشوط، وضربته وأهانته
المدیر العام  ولد أحمد اتصاال هاتفیا من ٥٤، تلقى٢٠١٥یولیو 

جاء هذا اإلتصال بعد . لألمن الوطني، الذي هدده باإلنتقام
یولیو بمقر االتحاد  ٣انعقاد مؤتمر صحفي نظمه ولد أحمد في 

الحر لعمال موریتانیا، حیث تكلم فیه عن مجازر التسعینات 
 .وذكر بعض المسؤولین عن هذه الجرائم باالسم

" العربي"سل تلفزیون یولیو مرا ٣استدعى األمن السیاسي في  -
عبد اهللا ولد سیدیا، على خلفیة تقریر اقتصادي عن موریتانیا كان 

ولد سیدیا ساعة بمبنى  ٥٥أمضى". العربي"یعده لصالح تلفزیون 
 .األمن السیاسي وتم إطالق سراحه بعدها

                                            
تھدیدات واضطھاد من الحكومة تجاه ناشط في مجال : موریتانیا: "مؤسسة الكرامة لحقوق اإلنسان ٥٤

 ).٢٠١٥سمبر دی ١٣أخر زیارة بتاریخ ( ،MnIz٣D/gl.goo://http، "مناھضة اإلفالت من العقاب
الصحفي ولد سیدیا یتحدث لمراسلون عن تفاصیل استدعاء األمن والوزیر لھ : "موقع مراسلون ٥٥
 ).٢٠١٥دیسمبر  ١٢أخر زیارة بتاریخ ( ،٤S١ruQ/gl.goo://http، )"مقابلة (
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أحمد " وكالة األخبار الموریتانیة المستقلة"تعرض  رئیس تحریر  -
أثناء تغطیته اختناق مروري  ٥٦یفولد محمد المصطفى للتوق

. قرب ملتقى الطرق الواقع بجوار نادي الضباط وسط العاصمة
وتمت مصادرة هواتفه ومنعه من أي تواصل خارجي، فضال عن 
اعتداء أفراد من القوة علیه بالضرب قبل اقتیاده لمقر قیادة 

 .وأطلق سراح المصطفى في نفس الیوم. األركان
ت عرفات ولد الصفرة مدیر موقع مفوضیة ازویرا ٥٧استدعت -

یولیو، وذلك بناء على  ٢٤في " الحریة"إرشاد  ومراسل موقع 
شكوى رفعها حاكم المقاطعة، على خلفیة نشره خبر یتعلق ببیع 

 .الماء الذي توفره البلدیة للمواطنین
األمن الموریتاني محمد عبد الرحمن  في أول سبتمبر، استدعى -

السفیر اإللكتروني بناء على دعوى  ولد ازوین مدیر وناشر موقع
بیجل " الوئام الدیمقراطي االجتماعي"قضائیة قدمها رئیس حزب 

ولد همید، إثر نشر الموقع خبرا حول حصول ولد همید على 
رغم أن األخیر استخدم حقه في الرد . رخصة لصید األعماق

إال أن ولد . برسالة مفصلة، نشرها الموقع اإللكتروني للسفیر

                                            
، "رئیس تحریر وكالة األخبار إلى الدركإحالة : "موقع وكالة األخبار الموریتانیة المستقلة ٥٦

BB٨uYs/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٣أخر زیارة بتاریخ.(  
، "فتح تحقیق مع صحفي بالزویرات على خلفیة خبر یتعلق بسقایة المواطنین: "نت.موقع الحریة ٥٧

Sz٣٦VK/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٣أخر زیارة بتاریخ.( 
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سحب شكواه ضد الصحفي بعد یومین، بعد تدخل همید 
 .صحفیون وسیاسیون لمطالبة ولد همید لسحب شكواه

 حماكمات

ناشطین ضد  ٣محكمة نواكشوط الغربیة في مارس  ٥٨أدانت -
العبودیة، وحكمت علیهم بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفیذ، 

الناشطین تمت إدانتهم بتهمة االنتماء . وأمرت بإطالق سراحهم
  -وهو حركة إیرا المناهضة للعبودیة -لتنظیم غیر مرخص

السعید والتجمهر الغیر مرخص والتحریض على التجمهر، وهم 
 .ولد لولید ومریم منت الشیخ ویعقوب موسى

في أغسطس، أیدت محكمة االستئاف بمدینة أالك الحكم  -
الصادر في ینایر بالسجن النافذ سنتین بحق بیرام ولد الداه ولد 

زعیم حركة إیرا المناهضة لنظام الرق ونائبه إبراهیم  ٥٩اعبیدي
صو، رئیس تم القبض على الناشطین ومعهما دیبي . ولد بالل
أثناء  ٢٠١٤كاوتال المناهضة للرق أیضا، في نوفمبر  منظمة 

                                            
، "الحكم بالسجن غیر الناقد على حقوقیین موریتانیین: "موقع صحراء میدیا٥٨

dziwdo/gl.goo://http، ) موقع صحیفة رأي الیوم). ٢٠١٥دیسمبر  ١٣أخر زیارة بتاریخ :
، "حقوق اإلنسان باألمم المتحدة تطالب باإلفراج عن حقوقیین موریتانیینمفوضیة "
v٧HG٩G/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٣أخر زیارة بتاریخ.( 
مدیر برنامج غرب أفریقیا یكتب عن تأیید الحكم على ولد عبیدي، : منظمة العفو الدولیة ٥٩
h٧tXUB/gl.goo://https، ) تم اختیار ولد عبیدي سجینا ). ٢٠١٥دیسمبر  ١٤أخر زیارة بتاریخ

التي تنظمھا الشبكة العربیة " حریتھم حقھم للدفاع عن سجناء الرأي العرب"لشھر أكتوبر من قبل حملة 
، “آیفكس”التعاون مع شبكة اللبنانیة، ب“ مھارات"لمعلومات حقوق اإلنسان ومؤسسة 

. ١٥١٩٨٥=p?/net.anhri://http 
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مشاركتهم في قافلة لمحاربة نظام العبودیة قرب مدینة روصو  
الموریتانیة، إال أن السلطات منحت دیبي صو سراحا مؤقتا نظرا 

ونُظمت العدید من التظاهرات المطالبة باإلفراج . لوضعه الصحي
سقاط ا ٕ  .لحكمعن الناشطین وا

هاجم حرس وزارة الصحة وقفة احتجاجیة أمام وزارة الصحة  -
 ١٣احتجاجا على تردي الخدمات الصحیة في موریتانیا في 

وتم إلقاء القبض على ولد أوبك برفقة أربعة نشطاء .  أكتوبر
وقامت وحدات حرس الوزارة  بتوزیع المعتقلین على مراكز  آخرین

بلة ذویهم حتى إحالتهم الشرطة في نواكشوط، ومنعتهم من مقا
أكتوبر، بتهمتي التظاهر واالعتداءعلى  ١٦الى النیابة العامة في 

  .أكتوبر ٢٣وتم اإلفراج عن النشطاء في . موظفیین عمومیین

 مصادرة، وقف بث

في " ورطة في ورطة"عن مسلسل تلفزیوني بعنوان  ٦٠قُطع البث -
تي یقوم یونیو، وذلك لسخریة المسلسل من الزیارات الرئاسیة ال

كانت الحلقة األولى من . بها رئیس البالد محمد ولد عبد العزیز
المسلسل، الذي یحظى بشعبیة كبیرة، قد تطرقت إلى الزیارات 

                                            
، "إیقاف مسلسل سخر من زیارات الرئیس: موریتانیا: "نت.موقع العربیة ٦٠

uA٥XBk/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٤أخر زیارة بتاریخ.( 
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التي ینفذها الرئیس، حیث سخرت من طابع المفاجأة التي تحاط 
 .به رغم علم المسئولین بأمرها

في " اهاب"قررت السلطة العلیا للصحافة والسمعیات البصریة  -
البرنامج . لمدة شهر" صحراء توك"سبتمبر وقف بث برنامج 

الذي یبث عبر أثیر إذاعة صحراء میدیا، التابعة لمؤسسة 
مخالفات احتوى " هابا"وذلك لما اعتبرته . صحراء میدیا الخاصة

القرار معتبره ایاه  ٦١وأدانت عدة أحزاب سیاسیة. علیها البرنامج
النظام في تحریر الفضاء تعكس عدم جدیة " سابقة خطیرة"

 .السمعي البصري

 تفريق مظاهرات

واجه طالب معارضون اعتداءات أمنیة متكررة خالل  -
احتجاجاتهم أمام وزارة التعلیم العالي في مایو، وأسفر اعتداء 

 .٦٢لألمن على اعتصام طالبي أمام الوزارة عن عدة جرحى

 

                                            
، "إدانة سیاسیة واسعة لتوقیف برنامج صحراء توك: "موقع صحراء میدیا ٦١
٢zLBdf/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٣أخر زیارة بتاریخ.( 
، "جرحى خالل تفریق الشرطة العتصام طالبي: "موقع وكالة األخبار الموریتانیة المستقلة ٦٢

pAmdgP/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٨أخر زیارة بتاریخ.(  
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عنیفة بین قوات األمن الموریتانیة وأنصار  ٦٣اندلعت مواجهات -
المناهضة لنظام الرق في یولیو وسط العاصمة " إیرا"حركة 

نواكشوط، وأطلقت عناصر األمن القنابل المسیلة للدموع 
والرصاص المطاطي، ما أدى إلى سقوط جرحي، وتال ذلك 

 .اعتقاالت بین صفوف المتظاهرین
" إیرا"تظاهرة حاشدة لنشطاء حركة  ٦٤قامت األجهزة األمنیة بفض -

المناهضة لنظام الرق، ویقضي زعیمها بیرام ولد أعبیدي حكما 
وبررت السلطات تفریقها للتظاهرة بأنها . بالسجن ثالث سنوات

 .لیست مرخصة
نوفمبر تجمعا نظمه عمال  ٦قوات األمن  بالقوة في  ٦٥فرقت -

ازویرت شمالي بمدینة " اسنیم"الشركة الوطنیة لصناعة والمناجم 
واستخدم األمن الهراوات والغاز المسیل لتفریق . موریتانیا
 .التظاهرة

                                            
، "مواجھات عنیفة بین الشرطة وأنصار حركة إیرا: "موقع العربي الجدید ٦٣
X٧uKFS/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٨أخر زیارة بتاریخ.( 
، "بنواكشوط) أیرا(األمن یفرق مظاھرة لنشطاء من : "موقع وكالة األخبار الموریتانیة المستقلة ٦٤

veJQhf/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٨أخر زیارة بتاریخ.(  
، "تفریق احتجاجات لعمال اسنیم بالقوة: زویرات: "موقع صحراء میدیا ٦٥
٧BKChG/gl.goo://http، ) ٢٠١٥دیسمبر  ١٨أخر زیارة بتاریخ.( 
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 قضية إعدام حممد ولد اخميطري

مصیر الكاتب الشاب محمد الشیخ محمد ولد امخیطیر ما یزال مجهوال أو 
علقا، حیث أنه بعد مرور عام كامل على الحكم بإعدامه لم یحدد  ُ ربما م

 .ة لنظر االستئناف الذي تقدم به امخیطیرالقضاء الموریتاني جلس

أصدرت المحكمة الجنائیة بمدینة نواذیبو حكما  ٢٠١٤في دیسمبر من عام 
باإلعدام على ولد امخیطیر بتهمة الزندقة واإلستهزاء بالرسول طبقا للمادة 

وتقدم محامي ولد امخیطیر باستئنافا . من القانون الجنائي الموریتاني ٣٠٦
ع لنظر  یتحدد حتى كتابة هذه السطور میعادید صدوره لكن لم على الحكم بُ

  .االستئناف

رحب فیها العشرات وخرجت مسیرات بنواذیبو مباشرة بعد النطق بالحكم 
كما تخلى محامي ولد امخیطیر عن استكمال . بسرعة تنفیذه بالحكم وطالبوا

القضیة دون ذكر أسباب، ولكن من الواضح أنه تعرض لضغوط أو شعر 
لقلق على أمنه الشخصي اذا ما استمر في القضیة؛ نظرا للهجوم المستمر با

من الشارع الموریتاني على ولد امخیطیر واالرتیاح العام للحكم بإعدامه 
والذي ظهر جلیا في في تظاهرة نظمها المئات من المواطنین طالبوا فیها 

 .بسرعة تنفیذ الحكم
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فراج الفوري وغیر منظمات دولیة ومحلیة إلى اإل ٦٦في مارس دعت
المشروط عن ولد امخیطیر، معتبره ایاه سجین رأي لم یرتكب أیة جریمة،  
وأنه كان یمارس التعبیر السلمي فحسب عن حقه في حریة الفكر والوجدان 

  .والتعبیر والدین
    

                                            
ن المحكوم علیھ : "١٩موقع منظمة المادة  ٦٦ ِّ موریتانیا یجب أن تفرج فورا عن محمد امخیطر، المدو

 ).٢٠١٥دیسمبر  ١٨أخر زیارة بتاریخ ( ،eVjcPf/gl.goo://https، "باإلعدام بتھمة الزندقة
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 اإلمارات

  بيانات أساسية

  اتحادي رئاسي  :  نظام الحكم

  ملیون نسمة ٩.٣  :  السكان

  .جمعیة الصحفیین االماراتیین١  :  النقابات الرسميةعدد 

  )المجلس الوطني لالعالم(صحف  ١٠  :  عدد الصحف 

  محطات تلیفزیون ٩   عدد قنوات التليفزيون

  محطة إذاعیة ١٢  :  عدد محطات االذاعة

  .ملیون ٨.١  :  عدد مستخدمي االنترنت
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  مقدمة

لفائض بیع النفط، وهو ما دفع شهدت اإلمارات نموا مذهال في الدخل یعود 
الدولة الى انفاق مالیین الدوالرات في انشاء مبان لیس لها مثیل سواء في 
الخلیج العربي او الشرق االوسط بشكل عام من حیث الفخامة والتصمیم 
الهندسي، واستقطبت مستثمري العالم الفتتاح مكاتب لشركاتهم فیها، االمر 

 ما وهو ویا للمؤتمرات والفعالیات العالمیة،الذي خولها الن تصبح مركزا حی
هذه هي الصورة من بعید . التعبیر لحریة كبیرة بمساحة ذهنیة صورة یعطي

ولكن من قریب الصورة مختلفة تماما فقد وثقت منظمات حقوقیة ما ال یقل 
عن ثماني حاالت اختفاء قسري بعد إیداعهم في عهدة الدولة منذ منتصف 

حالة أخرى من حاالت االحتجاز بمعزل عن  ١٢، وتعرفت على ٢٠١٤
العالم الخارجي، كما ال یزال العشرات من منتقدي الحكومة ونشطاء 
االصالح في سجون االمارات  بینهم مدافعین بارزین عن حقوق اإلنسان 
وقضاة وأكادیمیین وقیادات طالبیة، وال زالت االمارات تمنع المدافع الحقوقي 

لى الخارج كما تمنع خبراء حقوق االنسان احمد منصور من السفر ا
 .وأصحاب الرؤى المختلفة من دخول االمارات

 البيئة القانونية

أصدر الشیخ  ،فقد ٢٠١٢اضافة للقوانین الجائرة التي تصدرت منذ عام 
یولیو  ٢٠خلیفة بن زاید آل نهیان رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة في 
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تجریم ”الذي والذي یقضي بـ  ٢٠١٥لسنة ) ٢(، مرسوم القانون رقم ٢٠١٥
األفعال المرتبطة بازدراء األدیان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمییز، 

على الرغم من أنه ” ونبذ خطاب الكراهیة عبر مختلف وسائل وطرق التعبیر
من حیث المبدأ خطوة إیجابیة نحو نبذ خطاب الكراهیة ومكافحة أشكال 

امه التي تصل لعقوبة اإلعدام التي نرفضها من حیث التمییز، إال أن أحك
المبدأ قاسیة للغایة، وتحمل نصوصه تعبیرات فضفاضة قد تعرض أصحاب 

 .الرأي للمالحقة

ویحمل القانون في طیاته مخالفة لالتجاه الدولي العام نحو إلغاء عقوبة 
ا وأن العقوبة على جریمة باألساس جریمة رأي، بجانب  ً اإلعدام، خصوص

لك تتسع للغایة دائرة األفعال التي تُعد جرائم بحسب نص القانون ما یثیر ذ
القلق حول آلیة تطبیقه وضبطه بما ال یقید حریة التعبیر، حیث أن النقد 
الموضوعي للخطاب الدیني على سبیل المثال، هل یُعد جریمة بحكم هذا 

 .القانون؟

 حجب موقع مركز اخلليج حلقوق اإلنسان

بحجب الموقع  ٢٠١٥ینایر  ٢٩قام جهاز أمن الدولة في یوم الخمیس 
منع الوصول إلیه من داخل  الخاص بمركز الخلیج لحقوق اإلنسان، بحیث یُ

مارات، ووضعه تحت فئات المواقع محظورة المحتوى تبعًا لسیاسة إلدولة ا
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مارات، وجاء ذلك دون توضیح أي ألالوصول إلى اإلنترنت في دولة ا
ل السلطاتأسباب ل َ ب  .مثل هذا التصرف من قِ

 االختطاف واالختفاء القسري

تضم صفوف صفوف المختفین ثالث شقیقات إماراتیات لم تتصل بهن 
، عندما استجبن الستدعاء رسمي للحضور ٢٠١٥فبرایر  ١٥عائالتهن منذ 

إلى أحد أقسام شرطة أبو ظبي بعد نشر تعلیقات تنتقد الحكومة على مواقع 
 . جتماعيالتواصل اال

فبرایر  ١٥وقد شوهدت أسماء ومریم والیازیة السویدي للمرة األخیرة في 
وتلقت . بعد أن استدعتهن السلطات إلى أحد أقسام شرطة أبو ظبي ٢٠١٥

والدتهن فیما بعد مكالمة هاتفیة من مسؤول إماراتي تشیر إلى وجودهن رهن 
وكانت . رياالحتجاز، مما یدل على احتمال خضوعهن لالختفاء القس

الشقیقات الثالث قد نشرن تعلیقات تنتقد قیام سلطات اإلمارات بسجن 
المعارضین اإلماراتیین دون وجه حق، بمن فیهم شقیقهن الدكتور عیسى 

 .السویدي

“ الشقیقات الثالث”، عن ٢٠١٥مایو  ١٦أفرجت السلطات في اإلمارات في 
اصرن فیها أخاهم بعد إخفاء قسري دام ثالث أشهر على خلفیة تغریدة ن

 .عیسى السویدي. المعتقل د
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أفرجت سلطات اإلمارات عن الدكتور عامر الشوا،  ٢٠١٥فبرایر  ١٣وفي 
أكتوبر  ٢وهو مواطن تركي من معارف األشقاء العرادي تم احتجازه في 

في مطار دبي الدولي، ولم یُسمح له بالتواصل مع ذویه للمرة  ٢٠١٤
وقد أنكرت وزارة الداخلیة . كالمة هاتفیة قصیرةیومًا في م ١٢األولى إال بعد 

وشرطة أبو ظبي وفرع المباحث الجنائیة في أبو ظبي في البدایة علمها 
بمكانه وعرقلت جهود زوجته في تقدیم شكوى، ولم تعلم زوجته باإلفراج عنه 
إال عند اتصاله بها من اسطنبول باستخدام الهاتف الخلوي الخاص بسائق 

 .أعقاب اإلفراج عنه ومغادرته لإلماراتسیارة أجرة في 

وقلصت السلطات اإلماراتیة من قدرة المنظمات الحقوقیة الدولیة على إجراء 
أبحاث في البالد واتخذت إجراءات بحق أشخاص تحدثوا عن االنتهاكات، 
ّب تحدید المدى الكامل لعملیات اإلخفاء القسري واالحتجاز بمعزل  مما صع

  ٦٧. عن العالم الخارجي

 ”بداية“حماكمة خالد العجمي بتهمة بث شائعات عرب قناة 

، ببراءة مالك قناة ٢٠١٥سبتمبر  ٢١قضت المحكمة االتحادیة العلیا في 
دعم ”، الكویتي األصل، من تهمي “خالد فهاد العجمي”بدایة الفضائیة 
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عبر “ واإلساءة إلي رموز الدولة وبث أخبار كاذبة وشائعات”، “تنظیم سري
 .القناة

وكانت السلطات اإلماراتیة قد اختطفت واحتجزت خالد العجمي منذ 
، ولم یتمكن أحد من رؤیته أو معرفة مكان اعتقاله ٢٠١٤منتصف دیسمبر 

 ٦٨.لعدة شهور قبل الشروع في محاكمته

 اعتقال معاوية الرواحي

القي جهاز األمن اإلماراتي القبض على الشاعر والناشط الحقوقي معاویة 
، على الحدود بین عمان واإلمارات، ولم ٢٠١٥فبرایر  ٢٤الرواحي في 

بسبب  رواحي من قبل األمن اإلماراتياعتقال ال وجاءیسمح له بالعودة، 
انتقد فیها محمد بن زاید، ولي عهد أبو “ تویتر”تغریدات نشرها على موقع 

 .ظبي، ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتیة

اتیة في بادئ األمر اإلفصاح عن مكان احتجاز ورفضت السلطات اإلمار 
الرواحي وسبب اعتقاله وكذلك فإنها لم توجه ضده أیة تهمة محددة، إلى أن 

 ٢٠١٥كشف والده في بیان عن نقله إلى سجن الوثبة في أبو ظبي في مایو
حقهم احد سجناء الرأي الذین یستحقون _حریتهم#، وقد اعتبرته حملة 

 .ج عنهمالتدخل العاجل لالفرا
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 منع خبري العفو الدولية من دخول اإلمارات

منعت السلطات اإلماراتیة خبیر منظمة العفو الدولیة من الدخول إلى 
قمة ”، للمشاركة في مؤتمر  ٢٠١٥یونیو  ١اإلمارات العربیة المتحدة في 

في دبي للحدیث عن “ النشرة االقتصادیة للشرق األوسط: قیادة البناء
في ضمان حمایة حقوق العمال المهاجرین في ظل مسؤولیة الشركات 

 .النهضة العمرانیة الضخمة التي تشهدها منطقة الخلیج

ولم تقدم سلطات مطار دبي أي تبریر لمنع لینتش من الدخول إلى اإلمارات 
لكنه قال إن أحد المسؤولین في المطار كان یحمل في یده أمرا بترحیله 

من”مكتوبا علیه باللغة العربیة   .”ع من دخول البلد ألسباب أمنیةیُ

هذه لیست المرة األولى التي تُمنع فیها منظمة دولیة لحقوق اإلنسان من 
، البروفیسور ٢٠١٥دخول اإلمارات إذ سبق أن منعت اإلمارات في مارس 
عِّد دراسة . أندرو روس من جامعة نیویورك من دخول اإلمارات لقد كان یُ

  ٦٩.لمحیطة بفرع مبنى الجامعة في أبوظبيبشأن حقوق العمال في المنطقة ا

  ثالث سنوات ”ناصر الفارسي اجلنيبي“سجن املغرد 

في المحكمة االتحادیة العلیا برئاسة القاضي فالح  قضت محكمة أمن الدولة 
، بمعاقبة ٢٠١٥یونیو  ٢٩الهاجري حضوریا في الجلسة التي عقدتها في 
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سنوات،   ٣، بالسجن “الجنیبيناصر موسى عبداهللا الفارسي ”المغرد 
، مع مصادرة )ألف دوالر أمریكي ١٣٦(وتغریمه مبلغ خمسمائة ألف درهم 

غالق الموقع االلكتروني، بتهم نشر  ٕ األجهزة االلكترونیة المضبوطة وا
شائعات وأفكارًا ومعلومات من شأنها إثارة الكراهیة واإلخالل بالنظام العام 

 .والسلم االجتماعي،  

قد وصف في تغریدة له سیر قضیة اتهم ) عاما ٢٧(ر الفارسي وكان ناص
 .، بأنها مهزلة قضائیة٢٠١٢فیها بإثارة الكراهیة تعود لعام 

 منع املفكر عدنان إبراهيم من دخول البالد

، لدي عودته “عدنان إبراهیم”احتجزت السلطات في مطار أبوظبي المفكر 
، بدعوى إنهاء بعض ٢٠١٥یولیو  ٧من المملكة العربیة السعودیة في 

اإلجراءات الروتینیة التي تتعلق بجواز السفر، وبعد عدة ساعات أبلغته 
سلطات المطار انه غیر مسموح له دخول أي من إمارات الدولة كافة، 
وغادر دكتور عدنان علي اثر ذلك إلى لندن ثم الي فینا وذلك لعدم توفر 

 .رحلة إلى فینا مباشرة

لمولود في فلسطین والمقیم في فینا قد وصل ألبوظبي وكان عدنان إبراهیم ا 
، الذي یقدمه اإلعالمي “لیطمئن قلبي”إلكمال تسجیل برنامجه الرمضاني 

  ".روتانا خلیجیة”، ویتم بثه على قناة “سعود الدوسري”
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 أول دعوى قضائية وفقا لقانون مكافحة التمييز والكراهية

رئیس الشرطة واألمن ، ضاحي خلفان، نائب ٢٠١٥یولیو  ٢٨سجل في 
في دبي، أول بالغ وفقا لقانون مكافحة التمییز والكراهیة الجدید، الذي 

 ٢٠أصدره خلیفة بن زاید النهیان رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة في 
، )محمد بن عبد الرحمن الحضیف(، ضد المغرد السعودي ٢٠١٥یولیو 
ٕ " بدعوى  .“ثارة الكراهیة ضدهااإلساءة لدولة اإلمارات، والتحریض وا

جدیر بالذكر أن الحضیف كاتب له مشاركات في العدید من الصحف 
المحلیة والخلیجیة، وصدرت له ثالث مجموعات قصصیة، وحاصل على 
الدكتوراه في الصحافة والعالقات العامة، من جامعة ویلز البریطانیة عام 

في الدول ، وله العدید من االنتقادات على األوضاع السیاسیة ١٩٩٢
  . العربیة

 اعتقال الدكتور ناصر بن غيث املري

قام جهاز امن الدولة بمداهمة منزل الدكتور ناصر بن غیث المري، مساء 
، وبتفتیش منزله واقتاده فیما بعد إلى جهة ٢٠١٥أغسطس  ١٨الثالثاء 

مجهولة، عقب نشر تغریدات علي حسابه في موقع تویتر، یعارض فیها 
ي أرضا للهندوس إلقامة معبد علیها، ونشر في احد منح حكومة أبو ظب

تغریداته صورة لمعبد بوذي یظهر فیه شخص إماراتي یبدو أنه یشاركهم 
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الظاهر جماعتنا فاهمین التسامح بین األدیان ”طقوسهم، وكتب معها تعلیق 
 ، “كلش غلط

وناصر بن غیث المري، هو أكادیمي حصل على الدكتوراه في القانون، 
، من ٢٠٠٧جارة الدولیة والقانون االقتصادي الدولي عام تخصص الت

، واقتحام منزله من ٢٠١١المملكة المتحدة، وسبق اعتقاله من العمل عام 
، من خالل “إهانة ولي عهد أبوظبي”قبل أفراد جهاز أمن الدولة بتهمة 

أمن  ٢٠١١/  ٣١٣(مداخالت على بعض المنتدیات في القضیة رقم 
  ٧٠).الدولة 

 قوقي امحد منصور من السفر لتسلم جائزة مارتن إينالزمنع احل

حصل الحقوقي البارز، أحمد منصور، على جائزة مارتن إینالز، لعام 
، والمخصصة ألصحاب اإلسهامات البارزة في الدفاع عن حقوق ٢٠١٥

 .اإلنسان حول العالم

 ٦وتغیب منصور عن حضور حفل إعالن اسم الفائز أو تسلم الجائزة یوم 
، في جینیف، نظرا لقیام السلطات اإلماراتیة بسحب وثیقة ٢٠١٥بر أكتو 

، على خلفیة اتهامه ٢٠١١سفره ومنعه من السفر منذ اعتقاله في أبریل 
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طالق سراحه في نوفمبر . بإهانة حكام اإلمارات ٕ ، ٢٠١١ورغم العفو عنه وا
 .من نفس العام إال انه حرم من السفر ولم ترد له وثیقة سفره

السلطات اإلماراتیة للمناشدات الدولیة لرفع حظر سفر منصور  ولم تستجب
لتسلم الجائزة، وشارك أحمد منصور في الحفل عبر تقنیة الفیدیو كونفرانس، 

 .وأعلن عن إهدائه الجائزة لكل من یدافع عن حقوق اإلنسان بالوطن العربي

 حكم غيابي بسجن مبارك الدويلة على خلفية لقاء تلفزيوني

،  حكما غیابیًا ٢٠١٥نوفمبر  ٢٣حكمة االتحادیة العلیا في أصدرت الم
سنوات بحق القیادي بالحركة الدستوریة اإلسالمیة، النائب  ٥بالسجن 

بعاده عن البالد، بتهمة اإلساءة إلى حكام  ٕ الكویتي السابق مبارك الدویلة، وا
 .٢٠١٤البالد، في تصریحات تلیفزیونیة نهایة عام 

، الكویتیة “المجلس”ل لقاء تلیفزیوني أجرته معه قناة كان الدویلة قد رد خال
الذي تبدیه “ العداء الشدید”، على سؤال حول سبب ٢٠١٤في دیسمبر 

اإلمارات تجاه اإلخوان المسلمین واإلسالم السیاسي بشكل عام، فأجاب 
ال أحد من إخوان الكویت یعرف ما سر هذا الموقف العدائي ”الدویلة إنه 

لیش محمد بن زاید، ضد اإلسالم ”، متسائًال “خوانالشخصاني ضد اإل
، “السني بالذات في المرحلة األخیرة، في السنوات األخیرة، ما ندري ما ندري

  .وهو ما اعتبرته السلطات اإلماراتیة إساءة لحكام اإلمارات
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 سنوات  ٥حكم سجن املدون عبد اهللا سعيد الظنحاني 

نوفمبر  ٢٣التحادیة العلیا، االثنین أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة ا
سنوات  ٥، حكما بسجن المدون اإلماراتي عبد اهللا سعید الظنحاني ٢٠١٥

، “بنشر أخبار تضر بهیبة وسمعة الدولة”وتغریمه ملیون درهم، بعد اتهامه 
أهان أحد ”، إضافة إلى أنه “نعتها بمحاربة المسلمة العفیفة والحجاب”بأن 

  .“ق العالنیة عبر موقعه على التواصل االجتماعيقادة الدولة بإحدى طر 
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  عمان

  بيانات أساسية

  سـلطاني وراثي  :  نظام الحكم

  .ملیون نسمة ٤,٣  :  السكان

  جمعیة الصحفیین العمانیة ١  :  عدد النقابات الرسمية

  صحیفة ومجلة ودوریة ٢٨  :  عدد الصحف 

  قنوات تلیفزیونیة رسمیة  ٣ :  عدد قنوات التليفزيون
  وقناة فضائیة واحدة

  محطات إذاعیة ٣  :  عدد محطات االذاعة

  .ملیون ٣.٤  :  عدد مستخدمي االنترنت
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  مقدمة

، ٣٨/٢٠١٤مرسوم سلطاني یحمل الرقم  ٢٠١٤أغسطس  ١٢صدر في 
بقانون جدید للجنسیة العمانیة یمكن استخدامه الستهداف مدافعي حقوق 

مادة،  ٢٢القانون، الذي یتكون من اإلنسان والناشطین اآلخرین، فقد منع 
المحاكم من سماع الشكاوى المتعلقة بقضایا الجنسیة وأوكلها بشكل كامل 
إلى وزارة الداخلیة حیث تنص المادة الرابعة على عدم اختصاص المحاكم 
بالنظر في مسائل الجنسیة والمنازعات المتعلقة بها، وهو ما یعني ان وزارة 

قراراتها األجهزة األمنیة ومنها جهاز أمن الدولة  الداخلیة التي یهیمن على
ستتولى النظر في قضایا الجنسیة وهذا بعید جدا عن المقاییس الدولیة 

تباع اإلجراءات القانونیة ٕ  .للعدالة وا

تنص على سقوط الجنسیة العمانیة عن العماني  ٢٠وكذلك فأن المادة 
و تنظیم یعتنق بصفة أصلیة إذا ثبت أنه ینتمي إلى جماعة أو حزب أ

أو یعمل لحساب دولة أجنبیة بأي .مبادئ أو عقائد تضر بمصحة عمان
صفة كانت، سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ، ولم یلب طلب 

أو یعمل لصالح .الحكومة العمانیة بترك هذا العمل خالل األجل المحدد له
 “.دولة معادیة تعمل ضد مصلحة عمان
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جهزة األمنیة في وزارة الداخلیة باستخدامها وهي مادة فضفاضة تسمح لأل 
من أجل استهداف مدافعي حقوق اإلنسان من الذین یتعاونون مع اآللیات 

  .الدولیة المختلفة ومنها نظام األمم المتحدة

 حماكمة وسجن املدافع احلقوقي سعيد جداد

، باقتحام منزل ٢٠١٥نوفمبر  ٢٥من بعد منتصف لیل القامت قوات ا
د بن علي بن سعید جداد الكثیري، والقبض علیه، وترحیلة الى الناشط سعی

سجن أرزات بمدینة صاللة لتنفیذ الحكم الصادر ضده من المحكمة 
، وأیدته محكمة االستئناف بنفس ٢٠١٥إبریل  ٧االبتدائیة بصاللة في 

لایر  ١٠٠٠، بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها ٢٠١٥نوفمبر  ١٨المدینة في 
ماني  استخدام شبكة اإلنترنت في نشر ما ”، بتهمة )€ ٢,٤١٢ حوالي(عُ

ا “من شأنه المساس بالنظام العام ، على خلفیة موضوعات كتبها تمجیدً
، وكتابة رسالة ٢٠١١فبرایر  ٢٥لذكرى الحراك االحتجاجي في صاللة في 

الي براك اوباما، عبر فیها عن استیائه من السیاسات األمریكیة فیما یتعلق 
 .نسان في منطقة الخلیجبحقوق اإل

 اعتقال علي الرواحي

، ٢٠١٥ینایر  ٢أفرجت السلطات العمانیة عن الكاتب علي الرواحي في 
بعد أربعة أیام كان فیها رهن االعتقال، وكان جهاز األمن الداخلي قد 

، للمثول أمام القسم الخاص في ٢٠١٤دیسمبر  ٢٩استدعى الرواحي في 
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قط، وعندها تم القبض علیه، ویسود االعتقاد الشرطة العمانیة بالعاصمة مس
ان االعتقال یرتبط بتغریدتین قام بنشرها على حساب التویتر الخاص به في 

، تحدث فیهما عن الفساد وحث الناس على المطالبة ٢٠١٤دیسمبر   ٢٧
 .بحقوقهم

الرواحي هو كاتب عماني له العدید من الكتب في الفلسفة، ونشرت له عددًا 
  .ت في وسائل اإلعالم العمانیة والعربیةمن المقاال

 اعتقال خمتار اهلنائي

اعتقل جهاز امن الدولة الناشط الحقوقي، مختار الهنائي، وبصحبته أحمد 
، وهم في طریقهم إلي ٢٠١٥أغسطس  ٤حسن البلوشي، مساء الثالثاء 

اإلمارات، عند نقطة تفتیش لقوات العملیات الخاصة وشرطة المرور، وجرى 
اقتیادهم الي مركز شرطة شناص، وبعد تحقیق استمر لمدة أربع ساعات 
أطلق سراح أحمد حسن البلوشي، ونقل، مختار الهنائي، إلى مكان مجهول، 

 .ولم یتمكن من االتصال بعائلته او حضور احد المحامین معه

والجدیر بالذكر ان مختار الهنائي، هو ناشط حقوقي، وصحفي سابق في 
في قضیتي الرأي الشهیرتین  ٢٠١٢العمانیة، اعتقل عام جریدة الزمن 

 ١٦، وتم الحكم علیه من محكمة مسقط االبتدائیة في “اإلعابة والتجمهر”
، بالسجن لمدة عام مع دفع غرامة مالیة قدرها ألف لایر ٢٠١٢سبتمبر 
علي خلفیة اتهامه بإهانة الذات السلطانیة ، )دوالر أمریكي ٢٦٠٠(عماني 
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، بعد عفو من ٢٠١٣مارس  ٢٢وخرج في ، نون تقنیة المعلوماتومخالفة قا
  .سلطان عمان الحالي قابوس بن سعید

 اعتقال طالب السعيدي

استدعى جهاز األمن الداخلي الناشط على االنترنیت طالب السعیدي في 
، للمثول أمام القسم الخاص للشرطة العمانیة في مسقط ٢٠١٥مارس  ٢٣

دت التقاریر أنه مازال محتجزًا  بالقسم الخاص أك. واختفى منذ ذلك الحین
. بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح له باالتصال بأسرته أو محامیه

ویعتقد أنه ألقي القبض علیه فیما یتعلق بأنشطته على شبكات التواصل 
االجتماعي، والتي تشمل نداءاته المستمرة من أجل الحریة واإلصالح في 

 .عمان

لنشطاء المعروفین في الساحة العمانیة وله مواقف كثیرة في ان طالب من ا
رصد وتوثیق قضایا النشطاء الموقوفین والمحتجزین من قبل جهاز األمن 

تم توقیفه والتحقیق معه لدعوته الى  ٢٠١٤یولیو  ١٣بتاریخ . الداخلي
  .مسیرة سلمیة للتضامن مع الشعب الفلسطیني

ام ّ  اعتقال الناشط حسن البش

ام في اعتقل ج  ١٧هاز األمن الداخلي الناشط على اإلنترنت حسن البشّ
ً بأمرٍ صادر من قبل جهاز األمن الداخلي حیث مثل ٢٠١٥سبتمبر  ، ابتداء
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سبتمبر  ٢٣أمام القسم الخاص للشرطة العمانیة في صحار، وأفرج عنه في 
، حیث ٢٠١٥ سبتمبر ٢٥عتقاله مجددًا وذلك في وبعد یومین تم ا ٢٠١٥

دًا لالستجواب المطول في القسم الخاص بصحار، وحرم من خضع مجد
تم  ٢٠١٥أكتوبر  ١٨حق االتصال بأسرته أو محامیه بشكل منتظم، وفي 

تحویله إلى دائرة اإلدعاء العام في صحار التي وجهت له عدة تهم من بینها 
 “ .النیل من هیبة الدولة”و “ إهانة السلطان”

ام هو ناشط على اإلنتر   نت له كتابات عدیدة في الدفاع عن حسن البشّ
  .خالل الربیع العربي ٢٠١١سجناء الرأي، شارك في احتجاجات سنة 

 مالحقة أسرة الناشط حممد الفزاري

استدعت أجهزة األمن محمود الفزاري، شقیق مدافع حقوق اإلنسان محمد 
، للمثول من أجل التحقیق أمام جهاز امن ٢٠١٥یولیو  ٢٢الفزاري في 

ي مسقط للتحقیق في كیفیة وصول الناشط محمد الفزاري إلى انجلترا الدولة ف
، بالرغم من حظر سفره ووضعه قید اإلقامة الجبریة، ٢٠١٥یولیو  ١٧في 

 وكیف تمكن من مغادرة البالد رغم مصادرة وثائقه الشخصیة
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وتعرض محمود للضرب والركل في كافة اجزاء جسده وهدد جهاز االمن 
رة الباقین بانه سیتم إستدعائهم لدى أمن الدولة وهو ذراعه الداخلي أفراد األس

  ٧١.التنفیذیة، إن لم یتم إعالمه بالكیفیة التي غادر بها محمد الفزاري البالد

 اعتقال الناشط احلقوقي خالد النوفلي

استوقف قوات األمن، المدافع عن حقوق اإلنسان، خالد النوفلي، عصر 
الطریق بین عمان واإلمارات، في حدود ،  في ٢٠١٥أغسطس  ٢٣األحد 
، اإلماراتیة، أثناء سفره الى دبي، وأبلغته القوات األمنیة انه “حتّا”مدینة 

الحدودي التابع لعمان، وبدوره “ الوجاجة”یتوجب علیه التوجه الي مركز 
ابلغه مركز الوجاجة بضرورة مراجعة جهاز المخابرات التابع للشرطة 

،  وعندما توجه النوفلي الى جهاز )ال عمانشم(العمانیة في صحار 
، جرى اعتقاله على ٢٠١٥أغسطس  ٢٣المخابرات في الخامسة عصر 

الفور، وتم احتجازه في القیادة العامة لشرطة عمان بمنطقة القرم في 
 .العاصمة مسقط ومنعت عنه كل وسائل االتصال

اعي في خالد النوفلي، هو ناشط حقوقي استخدم شبكات التواصل االجتم
، وتم ٢٠١٢محاربة الفساد، والدفاع عن سجناء الرأي، وسبق اعتقاله عام 

،  “التجمهر غیر القانوني”الحكم علیه بالسجن لمدة ستة أشهر بدعوى 
، حتى صدور قرار عفو من “إهانة السلطان”وتأخر نطق الحكم في قضیة 
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رس ما ٢١سلطان عمان الحالي، قابوس بن سعید، وتم اطالق سراحه في 
٢٠١٣.٧٢  

 اعتقال صاحل العزري، علي املقبايل و طالب السعيدي

، ثالثة من مدافعي حقوق ٢٠١٥أغسطس  ٣استدعت أجهزة األمن ظهر 
اإلنسان هم، الدكتور صالح العزري، علي المقبالي و طالب السعیدي، 
للمثول من أجل التحقیق أمام جهاز المخابرات في القیادة العامة 

عمان بمسقط، ورفض المدافعون الثالثة الحضور وطالبوا بورقة  لشرطة ُ
، قامت  ً استدعاء رسمیة، وبعد سبع ساعاتٍ وفي تمام التاسعة مساء
السلطات األمنیة باعتقال المواطنین الثالثة تعسفیًا واقتادتهم إلى جهة 

  .مجهولة
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 السعودية

  بيانات أساسية

  ملكیة  :  نظام الحكم

  .ملیون نسمة٣٢  :  السكان

  ال یوجد  :  النقابات الرسميةعدد 

  صحف ١٠أكثر من   :  عدد الصحف 

   :  عدد قنوات التليفزيون

    :  عدد محطات االذاعة

  .ملیون ٢٠  :  عدد مستخدمي االنترنت
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 مقدمة

المجتمع السعودي مجتمع یسیطر علیه رجال دین یكرهون دور السینما، 
المحارم إقامة عالقات ودیة، ومن غیر القانوني للرجال والنساء من غیر 

وتعتبر مراكز التسوق المصدر الوحید للترفیه بالنسبة للشباب، لذلك هناك 
 .مبرر واضح لالختالط مع األصدقاء على وسائل اإلعالم االجتماعیة

والنظام االعالمي في المملكة نظام سلطوي أنشأته السلطة الحاكمة وتسیر 
 فیه بالنقد او المعارضة  أموره وتتحكم في اتجاهاته وال تسمح

فهناك عالقة ترابطیة بین طبیعة النظام السیاسي وبین طبیعة النظام 
اإلعالمي، ولذلك یتمكن السعودیون الذین یشعرون باإلحباط من التعبیر 
عن مشاعرهم وافكارهم ضد الحكومة باسماء وبیانات مستعارة على مواقع 

 .التواصل االجتماعي

وسائل التواصل لم تجذب فقط الناقدین للحكومة ولكن الغریب ایضا ان 
وذوي المیول اللیبرالیة ولكن جذبت ایضا ذوي االتجاهات المحافظة بل 

لنشر رسالتهم إلى مناطق “ السلفیة الجهادیة”ورجال الدین بما في ذلك 
شاسعة لتصل إلى السكان المتدینین أو الذین یرحبون بأفكارهم، فحساب 

 ٧ي البالد، الذي یبلغ عدد مستخدمیه في المملكة تویتر األكثر شعبیة ف
 محمدملیون مستخدم، بلغ فیه عدد متابعي حساب رجل الدین السعودي 

 .ملیون متابع ١٣.٦ العریفي
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وبذلك تحولت مواقع التواصل االعالمي الى منصات إعالمیة التسیطر 
طات السعودیة وهو االمر الذي اثار حفیظتها وجعلها تبذل الجهد علیها السل

إلغالق وسائل اإلعالم االجتماعیة أو لتجریم ما یقال في الفضاء 
اإللكتروني بعقوبات قاسیة، ولكن لیس هناك ما یشیر إلى ضعف االقبال 
على استخدام االنترنت فالسعودیون قد أصبحوا منتجین ولیسوا فقط 

حیث قام شباب سعودي، . ات وسائل اإلعالم االجتماعیةمستهلكین لخدم
فأیما كان موقف السعودیین في العالم . بإطالق تطبیقات وقنوات یوتیوب

ا في العالم االفتراضي ً  ٧٣.الحقیقي، إال أنهم مندمجون تمام

 نقابة الصحفيني

ال یوجد في المملكة نقابة للصحفیین بالمفهوم المعاصر للنقابة التي تخوض 
المعارك مع الجهات التنفیذیة للدفاع عن مصالح أعضائها، ولكننا نسمع 
في قلیل من المناسبات ذات الصلة بالعالقات الدولیة أو المناسبات 

، "هیئة الصحفیین السعودیین"االحتفالیة في داخل المملكة وخارجها عن 
ركي الذي یشغل فیها الدكتور عبداهللا الجحالن، منصب أمین عام الهیئة، وت

 .السدیري، یشغل منصب الرئیس، وهاشم عبده نائبًا للرئیس
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ولم تخرج الهیئة الى النور للتعبیر عن احتیاج حقیقي للصحفیین ولكنها 
أنشأت بقرار حكومي، حیث أعلن وزیر الثقافة واإلعالم األسبق، الدكتور 

، عن إنشاء هیئة الصحفیین ٢٠٠٤فؤاد بن عبدالسالم الفارسي، في یونیو 
سعودیین واستكمال إجراءات إنشائها وذلك بعد مصادقة الجمعیة العمومیة ال

 على الالئحة األساسیة للهیئة وانتخاب أول مجلس لإلدارة 

  ،و صناعة الشر هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ٤وجهت هیئة التحقیق واالدعاء العام بمنطقة عسیر، خطابا یوم  -
بالمعروف والنهي عن المنكر  ، إلى هیئة األمر٢٠١٥نوفمبر 

بعد رصد مخالفات تقع فیها فرق قضایا الجرائم المعلوماتیة، 
مطالبة بالكف عن استدراج المتهمین في القضایا األخالقیة عبر 
الصور العاریة، وأوضحت هیئة التحقیق في خطابها الرابع لهیئة 

أن  األمر بالمعروف، إنه یرد في أقوال المتهمین أثناء استجوابهم
المصدر الذي تواصل معهم هو من بادر بإرسال صور تظهر 

وتلح في اللقاء بالمتهم حتى یحضر للموقع “ العورات”فیها 
المتفق علیه ومن ثم یتم القبض علیه، إضافة إلى أن محاضر 
هیئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمن ما یؤكد 

 ٧٤.التواصل ومراسلة المتهم
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األمر بالمعروف "كة بتوجیه من هیئة منعت إمارة منطقة م -
، فعالیة ثقافیة في جمعیة الثقافة والفنون "والنهي عن المنكر

 ١١بجدة، لإلعالمیة أمیرة العباس، كان یفترض إقامتها في 
، بزعم أن الفعالیة ستكون مختلطة بین الرجال ٢٠١٥أكتوبر 
 .والنساء

ي عن حیث تقدم مجهول ببالغ لهیئة األمر بالمعروف والنه
المنكر في جدة یطالب بإلغاء فعالیة كان من المقرر أن 
تستضیف اإلعالمیة أمیرة العباس، لتستعرض من خاللها قصة 
نجاحها، وزعم المجهول في الشكوى المقدمة إلى الهیئة أن 

  ٧٥.الفاعلیة مختلطة بین الرجال والنساء

حاولت فرقة من هیئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في  -
ائف، إیقاف فعالیات أمسیة شعریة بحضور الشاعرین أمین الط

نوفمبر  ١٦العصري، وهدى الدغفق، أقیمت مساء االثنین 
. ، بمقر نادي الطائف األدبي الثقافي، والقبض على د٢٠١٥

أحمد الهاللي عضو مجلس إدارة النادي األدبي والمسئول 
 .اإلداري، بدعوى االختالط بین الرجال والنساء
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مر بالمعروف والنهي عن المنكر ندوة الضاء من هیئة اهاجم أع -
، التي أقیمت ضمن فعالیات “دعوة للتعایش.. الشباب والفنون”

، ٢٠١٥مارس  ٨حد المعرض الریاض الدولي للكتاب مساء ا
علي خلفیة تندید أحد المتحدثین في الندوة بتدمیر داعش لآلثار، 

النهي عن المنكر وهو ما اعتبره أعضاء بهیئة األمر بالمعروفة و 
 .السعودیة دفاعًا عن أصنام نبذها اإلسالم

 السعودية ترتأس إحدى جلان حقوق اإلنسان

وقع خبر انتخاب مندوب المملكة العربیة السعودیة لدي األمم المتحدة في 
جینیف، السفیر فیصل طراد، رئیسا للجنة الخبراء المستقلین في مجلس 

هك تالكارثة لدى المظلومین والمن حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، وقع
حقوقهم والمدافعین عن حقوق االنسان، فمجلس الخبراء المستقلین هو 
جوهرة التاج في مجلس حقوق اإلنسان التي تتولى تعزیز حقوق اإلنسان في 
جمیع أنحاء العالم، ولمجلس الخبراء الكلمة األخیرة في اختیار المتقدمین 

إلنسان باألمم المتحدة، لدى الدول التي لشغل منصب الخبراء في حقوق ا
 .تراقب فیها األمم المتحدة حقوق اإلنسان

وجاء اختیار السفیر فیصل طراد، رئیسا للجنة الخبراء المستقلین في مجلس 
حقوق اإلنسان، على الرغم من ان للمملكة أسوأ سجل في انتهاك حقوق 

بیر، وتداول اإلنسان في العالم، وتشمل هذه االنتهاكات حریة التع



١٣٥ 

المعلومات، والحق في التجمع السلمي، وحقوق المرأة واألقلیات وغیرها، وقد 
، ٢٠١٥شخصا منذ مطلع  ١٢٣أقدمت السلطات السعودیة على إعدام  

وتحتل المركز الثالث من حیث عدد أحكام اإلعدام بعد كل من الصین 
یران، ونددت المنظمات الدولیة لحقوق اإلنسان بالعیوب ال ٕ تي تشوب وا

النظام القضائي السعودي، وغیاب ضمانات المحاكمة العادلة عن أغلب 
 .القضایا المنظورة أمامه

أما على المستوى الخارجي فقد تدخلت الحكومة السعودیة في دول لخلیج  
لقمع التظاهرات السلمیة، والحقت سفاراتها في الدول العربیة الكتاب ونشطاء 

احتلت السعودیة المرتبة قبل األخیرة بین الدول مواقع التواصل االجتماعي، و 
، وفقا لتقییم الشبكة العربیة ٢٠١٤العربیة على مؤشر حریة االنترنت عام 

 .لمعلومات حقوق اإلنسان

 رائف بدوي

علقت السلطات السعودیة تنفیذ عقوبة الجلد بحق الناشط والمدون رائف 
بعد اتساع صدى بدوى، كما تتردد األنباء عن قرب صدور عفو ملكي، 

رفض عقوبة الجلد غیر اإلنسانیة والتي تعود للعصور الوسطى ووصوله 
إلى ساحات الدبلوماسیة والعالقات الدولیة، خاصة أن العقوبة جاءت على 
خلفیة تعبیر عن الرأي، حیث تسبب تنفیذ السلطات السعودیة عقوبة الجلد 

ات بین المملكة ، في توتر العالق٢٠١٥جلدة بالفعل في شهر ینایر  ٥٠
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، منعت المملكة العربیة ٢٠١٥مارس  ٩وعدد من الدول األوربیة، ففي 
السعودیة وزیر الخارجیة السویدي مارغو والستروم من التحدث عن قضایا 
حقوق اإلنسان في اجتماع جامعة الدول العربیة بالقاهرة، بالرغم من دعوته 

ئیس الوزراء السویدي كضیف شرف في االجتماع، وفي الیوم التالي، أكد ر 
ستیفان لوفوفین األخبار التي مفادها أن السوید قد ألغت اتفاق تجارة 

 .األسلحة مع المملكة العربیة السعودیة

واعتبرت السلطات السعودیة ان رفض الحكم یعد تدخال في شؤونها الداخلة، 
، عبرت فیه عن ٢٠١٥وأصدرت وزارة الخارجیة السعودیة بیانا في مارس 

من االنتقادات الدولیة التي وجهت للحكم، وأكدت “ تها واستیائهادهش”
 .رفضها التدخل في الشؤون الداخلیة للمملكة

، حكما ٢٠١٥یونیو  ٧كانت المحكمة العلیا في السعودیة قد أصدرت في 
، موزعة )جلدة ١٠٠٠(، بالجلد “رائف بدوي”ضد الناشط والمدون السعودي 

وات ومنعه من استخدام وسائل التواصل أسبوع، والسجن عشر سن ٢٠على 
سالم وتعدیه على سیاسة المملكة إلاالجتماعي واإلعالم، بدعوى إهانة ا

نشاء موقع لیبرالي على شبكة االنترنت، ونفذت السلطات  ٕ السعودیة، وا
، وجرى ٢٠١٥جلدة بالفعل في شهر ینایر  ٥٠السعودیة عقوبة الجلد 

 .وي الصحیةتأجیل تنفیذ باقي الجلدات للظروف بد
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من  ٢٠١٤حائز على جائزة اإلنسانیة لعام “ رائف بدوي”ویذكر ان الناشط 
منظمة القلم الكندیة، وتم اختیاره كعضو فخري في نفس المنظمة، وحاز 

 ٧٦.“مراسلون بال حدود”من منظمة  ٢٠١٤على جائزة مواطن اإلنترنت لعام 

 أشرف فياض

بإعدام الشاعر والفنان ، ٢٠١٥نوفمبر  ١٧حكمت محكمة سعودیة في 
، على “التشكیك بالذات اإللهیة”التشكیلي الفلسطیني اشرف فیاض بتهمة 

 .“التعلیمات بالداخل”، بعنوان ٢٠٠٨خلفیة نشره دیوان شعر عام 

عاما،  ٣٥أشرف عبدالستار فیاض شاعر وفنان تشكیلي، یبلغ من العمر 
، وسبق ألشرف ع ٥٠وینتمي لعائلة فلسطینیة تعیش في السعودیة منذ  امًا

أن مثل المملكة العربیة السعودیة في بینالي البندقیة بصفته األمین المساعد 
جیل في (“ ریزوما”للجناح السعودي في المعرض الذي حمل اسم 

، وله نشاطات فنیة عدیدة داخل المملكة، منها معرض تشكیلي تم )االنتظار
فیاض في منتصف عام افتتاحه بمشاركة جهات رسمیة في البالد، واعتقل 

، بناء على شكوى كیدیة تقدم بها مواطن لهیئة األمر بالمعروف ٢٠١٣
 .“یحمل أفكارا ضالة مضللة”والنهي عن المنكر، یتهم فیها فیاض بأنه 
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وكان أعضاء بالشرطة الدینیة المعروفة باسم هیئة األمر بالمعروف والنهي 
نكر، قد أوقفوا فیاض في مقهى بمنطقة  ُ ، جنوبي المملكة، في "بهاأ"عن الم

، على إثر شكوى بأن فیاض تجاوز في حق الذات اإللهیة ٢٠١٣أغسطس 
والنبي محمد والدولة السعودیة أثناء مناقشة عامة، وزعم الشاكي أیضا أن 

، “التعلیمات بالداخل”فیاض مرر على الناس دیوان شعر من تألیفه بعنوان 
 .، حسب زعمه“یروج للكفر واإللحاد

جلسات، أنكر فیاض االتهامات  ٦المحاكمة التي انعقدت على مدار  أثناء
بوا شهادة الشخص الذي أبلغ الهیئة عنه، كما أكد  ٣واستدعى  شهود كّذ

سنوات، وهو  ١٠نُشر قبل “ التعلیمات بالداخل”فیاض أیضا إن دیوانه 
ب، ولم یُكتب بقصد إهانة الدین، ورغم ذلك أعلن عن  عبارة عن قصائد حُ

ه ورجوعه عن أي شيء في الدیوان ربما تراه هیئة األمر بالمعروف توبت
 .مهینا

فیاض وحكمت علیه “ محكمة أبها العامة”، أدانت ٢٠١٤مایو  ٢٦في 
جلدة، ورفضت المحكمة طلب االدعاء بعقوبة  ٨٠٠سنوات و ٤بالسجن 

بین “ العداوة”اإلعدام بتهمة الردة بسبب الشهادة الواردة في المحاكمة حول 
 .فیاض والشخص المشتكي، وكذلك بسبب توبة فیاض
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وقد طعن االدعاء بالحكم، وأعیدت القضیة إلى المحكمة األدنى درجة التي 
 .، حكما على فیاض باإلعدام بتهمة الردة٢٠١٥نوفمبر  ١٧أصدرت في 

  منر باقر النمر

استمرت جلسات محاكمة الناشط السیاسي ورجل الدین الشیعي نمر باقر 
أكتوبر  ٢٥في ) النقض(للعام الثالث، وقررت المحكمة العلیا النمر، 
قرار الحكم ٢٠١٥ ٕ ، رفض الطعن على حكم اإلعدام الصادر ضده، وا

، والمصادق )محكمة استثنائیة(الصادر من المحكمة الجزائیة المتخصصة 
عقوبة یحددها القاضي، ولم (علیه من محكمة االستئناف بإعدامه تعزیرا 

 ".زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنیة”بزعم ) اإلسالمیة تحددها الشریعة

، بإعدام ٢٠١٤أكتوبر  ١٥وكانت محكمة الجنایات قد أصدرت حكما في  
عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمین في ”نمر باقر النمر تعزیرا، بزعم 

دعوته وتحریضه العامة على عدم السمع والطاعة لولي أمر “ و“ المملكة 
، “تحریضه عبر خطبه وكلماته على اإلخالل بالوحدة الوطنیة“و“  المسلمین

 ).عقوبة القتل والتصلیب(وأسقطت عنه المحكمة حدّ الحرابة 

حیث وجه له  ٢٠١٣، في مارس “نمر باقر النمر”وقد بدأت محاكمة  
مساعدة اإلرهابیین والخروج علي ولي “المدعي العام عدة تهم من بینها 

شعال الفتن ٕ ة الطائفیة وحمل السالح في وجه رجال األمن ودعم األمر وا
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، وطالب فیها المدعى بإقامة “التمرد في البحرین، وجلب التدخل الخارجي
 .حد الحرابة علیه

في یولیو “ نمر باقر النمر“ وكانت السلطات السعودیة قد اعتقلت الشیخ 
یه بعد مطاردة من بعض عناصر األمن قاموا فیها بإطالق النار عل ٢٠١٢

حتي اصطدم بسیارته في أحد البیوت، و قاموا باعتقاله وهو في حالة 
إغماء، وذلك على خلفیة تأییده لالحتجاجات الحاشدة التي شهدتها منطقة 

 .، ضمن ثورات الربیع العربي٢٠١١القطیف في فبرایر 

والجدیر بالذكر ان الشیخ نمر باقر النمر هو شخصیة دینیة وسیاسیة  
عاما، وولد بمنطقة العوامیة في محافظة  ٥٥ن العمر معارضة، یبلغ م

القطیف شرقي السعودیة، ودرس بها ثم سافر إلى إیران لدراسة العلوم 
الدینیة، عرف بخطبه التي ینتقد فیها الحكومة السعودیة ومطالبته المستمرة 

 .بمنح األقلیة الشیعیة حقوقًا أكثر

على المظاهرات التي “ أبرز المحرضین“ وتعتبره السلطات السعودیة  
 .، وتتهمه بدعم االحتجاجات في البحرین٢٠١١خرجت في القطیف عام 

 ١٥كما اعتقلت قوات مكافحة الشغب ابن أخیه، علي محمد النمر في 
عاما فقط، أثناء  ١٧، وهو ما زال طفال یبلغ من العمر ٢٠١٢فبرایر 

النمر وكافة مشاركته في مظاهرات مطالبة باإلفراج عن الشیخ نمر باقر 
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سبتمبر  ٢١المعتقلین في أحداث القطیف، وأصدرت محكمة االستئناف في 
 .، حكما بإعدام الطفل علي محمد النمر وصلبه٢٠١٥

السفارة السعودیة في الكویت تطالب بمحاكمة النائب الكویتي عبدالحمید 
 دشتي

في شهر قدمت السفارة السعودیة في الكویت مذكرة لوزارة الخارجیة الكویتیة 
، تطالب فیها بمحاكمة عضو مجلس األمة الكویتي ٢٠١٥أبریل 

اإلساءات المتكررة من جانب عضو ”، فیما قالت علیه “عبدالحمید دشتي”
 .“مجلس األمة عبدالحمید دشتي، التي وجهها إلى المملكة في وسائل إعالم

وتأتي هذه الشكوى علي خلفیة قیام عضو مجلس األمة بنقد عملیة  
على الحوثیین في الیمن، في حدیث تلیفزیوني عبر احد “ ة الحزمعاصف”

 ٧٧.“ستدمر كل دول الخلیج”القنوات الفضائیة، معتبرا أن تلك الحرب 

استمرار المالحقة القضائیة لمؤسسي جمعیة الحقوق المدنیة والسیاسیة 
 “حسم”

واستمرت السلطات السعودیة في المالحقة القضائیة لمؤسسي جمعیة  
، بعد قرار المحكمة الجزائیة في الریاض، “حسم”المدنیة والسیاسیة  الحقوق
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، بحل الجمعیة ومصادرة أموالها وممتلكاتها ٢٠١٣مارس  ٩الصادر في 
بما فیها موقعها على شبكة اإلنترنت، والمالحقات األمنیة الشرسة منذ عام 

٢٠١١. 

حكومیة أسسها هي منظمة غیر “ حسم”وجمعیة الحقوق المدنیة والسیاسیة 
ناشطا حقوقیا سعودیا، وكان أول ظهور بارز لها عقب السیول التي  ١١

، وأصدرت الجمعیة وقتها بیانا أدانت فیه ما ٢٠٠٩شهدتها مدینة جدة فى 
ودعت ملك البالد إلى تشكیل برلمان منتخب “ الفساد السیاسي“أسمته 

 بصالحیات أكبر تمكنه من حساب المسئولین،

لعزیز الشبیلي عضو جمعیة الحقوق المدنیة والسیاسیة كما مثل عبد ا
، أمام المحكمة الجزائیة المتخصصة ٢٠١٥مایو  ٧، یوم الخمیس "حسم"

 ، ٢٠١٤لسنة “ قانون مكافحة اإلرهاب وتمویله”بموجب 

، حملة اضطهاد ٢٠١٢یذكر ان السلطات األمنیة السعودیة قد أطلقت عام 
قوق المدنیة والسیاسیة بالمملكة واسعة استهدفت أعضاء ضد جمعیة الح
وامتنعت السلطات عن  ٢٠٠٩العربیة السعودیة التي تأسست سنة 

الترخیص لها، ورغم ذلك، قامت هذه الجمعیة بتوثیق ورفع معلومات عن 
انتهاكات حقوق اإلنسان في السعودیة إلى األمم المتحدة، كما نادت 

 .إلنسانبمحاكمة وزارة الداخلیة بسبب انتهاكها لحقوق ا
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أكتوبر  ١٩في ) محكمة استثنائیة(أصدرت المحكمة الجزائیة المتخصصة 
سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة على  ١٠، حكما بالسجن ٢٠١٥

الدكتور عبد الكریم الخضر، عضو جمعیة الحقوق المدنیة والسیاسیة 
 .، استئنافا على الحكم الصادر ضده سابقا“حسم”

، قد أصدرت في )كم شمال الریاض ٣٣٠(ة ببریدة وكانت المحكمة الجزائی
ا یقضي بسجن الدكتور عبد الكریم الخضر، لمدة ٢٠١٣یونیو  ٢٤ ً ، حكم

ثمان سنوات بتهمة عصیان الحاكم، والتحریض على الفوضى من خالل 
الدعوة لمظاهرات، وتقدیم معلومات كاذبة لجماعات أجنبیة، والمشاركة في 

علي أن یكون منها ثالث ، )عیة حسمجم(تأسیس منظمة غیر مرخصة 
ومنعه من السفر لمدة ، وخمس سنوات مع إیقاف التنفیذ، سنوات مع النفاذ

  .عشر سنوات

 مالحقة األعمال الفنية

 ”وشنوحنا هلون”احتجاز فريق فريق الربنامج الساخر 

، باحتجاز أعضاء فریق )شمال السعودیة(قامت شرطة بقعاء في حائل 
ساعة  ٤٨، لمدة ٢٠١٥أغسطس  ٩، في ”وشنوحنا هلون”البرنامج الساخر 

 .“یوتیوب”بعد عرض حلقة من البرنامج علي موقع التواصل االجتماعي 
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وكانت شرطة بقعاء بحائل قد احتجزت مقدم البرنامج عمر الشویقي وطاقم  
البرنامج غازي الغازي وعبداهللا العبید والمخرج فهد الفریح، بعد عرض حلقة 

یولیو الماضي، انتقد فیها  ١٣، في ”وشنوحنا هلون”الساخر من البرنامج 
منتزه النفود ببقعاء بمنطقة حائل وتطرقت في قالب ساخر للمشروع الذي 

 .، وأصبح فقاعة ال وجود له)ألف دوالر ٥٣٣(رصد له ملیونا لایر 

 إمارة مكة متنع عرض فيلم كداد

 ١٧ساء الیوم ، م“كداد”منعت إمارة منطقة مكة عرض الفیلم القصیر 
، على مسرح جمعیة الثقافة والفنون بجدة، وجدیر بالذكر ٢٠١٥أغسطس 

، هي سلسلة أفالم قصیرة، منها فیلم كداد، تحكي بعض من “من الواقع”ان 
األوضاع التي تعیشها المملكة من خالل التعرض لمختلف القضایا 

 .المستنبطة من الواقع

 كتاب

، عن الصدور وأحالت رئیس تحریرها “اضيالری”أوقفت وزارة اإلعالم جریدة 
، إلى التحقیق علي “یزید الحارثي”، ورسام الكاریكاتیر “صالح الخلیف”

، بعد ٢٠١٥في الثامن من مایو “ الموزة”خلفیة نشر الصحیفة كاریكاتیر 
مباراة النصر السعودي ولخویا القطري ضمن دوري أبطال آسیا، تحت 

تبرت الوزارة ان الكاریكاتیر مسیئا لدولة عنوان أخطاء تحكیمیة فادحة، واع
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أقدمت على تصرف غیر “قطر، ان الصحیفة بنشرها لهذا الكاریكاتیر قد 
 ٧٨.“مهني یتنافى مع وحدة الخلیج العربي

، للعام الثاني في ظروف غامضة “عالء برنجي”واستمر اعتقال الصحفي 
 .ودون تقدیمه للمحاكمة او توجیه اي اتهام له

، بعد توجیهه ٢٠١٤مایو عام  ١٣، في “عالء برنجي” وجري اعتقال
، ٢٠١٤، الذي أصدرته المملكة في “مكافحة اإلرهاب”انتقادات لقانون 

ومشاركته في حمالت إعالمیة عبر موقع التواصل االجتماعي ترفض وتندد 
 .بالقانون الذي یجیز للسلطة القیام باالعتقال دون مبررات قانونیة

 

، عند السابعة “زهیر كتبي”على اعتقال الدكتور وأقدمت قوات األمن 
، من منزله، علي خلفیة ٢٠١٥یولیو  ١٥والنصف من صباح األربعاء 

آرائه التي تدعو لإلصالح الدیني والسیاسي التي أعلنها من خالل برنامج 
 ، ویذاع علي قناة روتانا خلیجیة “عبداهللا المدیفر”في الصمیم الذي یقدمه 

، من دعاة “زهیر محمد جمیل إبراهیم كتبي“ ن الدكتور والجدیر بالذكر ا
، وحصل علي ١٩٥٥اإلصالح في السعودیة وهو من موالید مكة عام 
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درجة البكالوریوس في الجغرافیا، ثم الماجستیر في الجغرافیا من جامعة أم 
  .٢٠٠٢القرى، كما حصل على درجة الدكتوراه من مصر عام 

، “محسن العواجي”من الناشط السیاسي  كما أحالت السلطات السعودیة كل
، الي هیئة التحقیق واإلدعاء العام في یولیو “عبداهللا المدیفر”ومقدم البرامج 

في ”، على خلفیة رأي المدیفر الذي أعلنه من خالل برنامج ٢٠١٥
  .، حول ملك السعودیة الراحل عبداهللا بن عبدالعزیز“الصمیم

  الصحافة واإلعالم 

الصحف والمواقع االلكترونیة للصحف في المملكة قامت وفیما له عالقة ب
حسبما أعلن فریق عمل “ إیران الیوم”وزارة الثقافة واإلعالم بحجب موقع 

  .٢٠١٥نوفمبر  ٩الموقع في بیان منشور االثنین 

، إن ٢٠١٥سبتمبر  ٢وأعلن رئیس تحریر مجلة ناشیونال جیوغرافیك، في  
رفض دخول المجلة الى المملكة ألسباب الشركة الموزعة أفادت بأنه جرى 

ثقافیة، بینما أكدت مصادر صحفیة ان قرار المنع جاء الحتواء الغالف 
 .“إصالح الكنیسة”على صورة البابا فرنسیس بعنوان 

وأكد مدیر إدارة النشر اإللكتروني بوزارة الثقافة واإلعالم السعودیة، المهندس 
ء مفتوح من تنظیم ملتقى إعالمیي طارق الخطراوي، خالل استضافته في لقا

، سیشهد البدایة الفعلیة ٢٠١٥، أن شهر أكتوبر “إعالمیون”الریاض 
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لتطبیق الالئحة الجدیدة لتصاریح الصحف اإللكترونیة على كل األنشطة 
الخبریة اإللكترونیة، مشیرا إلى أن المواقع التي ال تملك أي صفة خبریة ال 

 .الخبر یحق لها تقدیم أي شكل من أشكال

 مالحقة املدافعني عن حقوق اإلنسان

أصدرت المحكمة الجزائیة المتخصصة في الریاض حكمًا بالسجن لمدة 
عشر سنوات على مدافع حقوق اإلنسان محمد البجادي خالل الجلسة 

،وقررت ٢٠١٥مارس  ٠٥السادسة من محاكمته التي عقدت بتاریخ 
ن تاریخ احتجازه في حین المحكمة ان یتم تنفیذ السنین الخمس األولى م

والجدیر بالذكر ان البجادي ال یزال . قررت وقف تنفیذ الخمس األخیرة
 .٢٠١١مارس  ٢٠محتجزًا في سجن الحائر منذ 

أكتوبر  ١٣، في )محكمة استثنائیة(وأصدرت المحكمة الجزائیة المتخصصة 
سنوات والمنع من السفر لتسع سنوات أخرى  ٩، حكما بالسجن ٢٠١٥
بحق المدافع الحقوقي، ) دوالر ٣٠٠الف و ١٣(ألف لایر  ٥٠ وغرامة

إثارة الفتنة ”، عبدالرحمن الحامد، بدعوى “حسم”والقیادي البارز في جمعیة 
، وفي الیوم نفسه ٧٩.“واإلساءة لوالة األمر، وتوقیع خطاب لجمعیة حسم

حكمت المحكمة الجزائیة التخصصیة على المدافع عن حقوق اإلنسان عبد 
لایر  ٥٠،٠٠٠ز السنیدي بالسجن لمدة ثمان سنوات، غرامة قدرها العزی
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سعودي وحظر السفر لمدة ثمان سنوات تصبح نافذة المفعول عند انتهاء 
واستند الحكم على تهم من بینها التحریض ضد النظام العام، . مدة عقوبته

التوقیع على عریضة تدعو للتظاهر في المیادین العامة، إهانة الملك ونشر 
الفوضى وتحریض الرأي العام على اإلنترنت عن طریق حساب التغرید 

 .العائد له

، أصدرت المحكمة الجزائیة التخصصیة حكمًا ٢٠١٥أكتوبر  ١٩وبتاریخ 
على المدافع عن حقوق اإلنسان وأحد مؤسسي الجمعیة السعودیة للحقوق 

ة عشر ، الدكتور عبد الكریم الخضر بالسجن لمد)حسم(المدنیة والسیاسیة 
سنوات وحظر السفر لمدة عشر سنوات تصبح نافذة المفعول عند انتهاء 

 .مدة عقوبته

، تم الحكم على عمر السعید من قبل المحكمة ٢٠١٥نوفمبر  ٥وبتاریخ 
الجزائیة المتخصصة في الریاض بالسجن لمدة سنتین ونصف وكذلك منعه 

نها، نقض الوالء من السفر لنفس المدة بعد انقضاء مدة عقوبته بتهم من بی
 ، )حسم(، االنضمام إلى جمعیة مدنیة غیر مرخصة “ولي األمر”للحاكم 

، صادقت محكمة االستئناف في الدمام على ٢٠١٥نوفمبر  ٦في 
ضد المدافع عن حقوق اإلنسان والمدون مخلف الشمري، بالسجن  الحكم ٍ

جلدة، بدعوى تناول العشاء مع بعض  ٢٠٠لمدة سنتین باإلضافة إلى 
 .“الجلوس مع مثیري الشغب“ألصدقاء ومواساة أسرة بعد وفاة ابنهما وا



١٤٩ 

، عقدت المحكمة الجزائیة المتخصصة في ٢٠١٥ینایر  ١٢وبتاریخ 
الریاض جلسة لها حكمت خاللها على محامي حقوق اإلنسان البارز ولید 

سنة مع النفاذ، حیث كان هذا الحكم في  ١٥أبو الخیر بالسجن لمدة  
سنة في السجن منها خمسة سنین مع وقف التنفیذ، لكن  ١٥السابق هو 

   .المحكمة أزالت وقف التنفیذ هذا وأمرت بإتمام العقوبة كلها

كما أصدرت محكمة متخصصة في شؤون اإلرهاب حكما في الخامس من 
، بحق الناشط الحقوقي والعضو المؤسس في جمعیة الحقوق ٢٠١٥مارس 

، بالسجن عشر سنوات بتهم من بینها “محمد البجادي”المدنیة والسیاسیة 
حیازة كتب محظورة ونشر كتابات تهدد السلم العام، بدون إبالغه بشكل 

  .مسبق بموعد المحاكمة أو تمكینه من االتصال بمحامیه
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  لبنان

  بيانات أساسية

  جمهوري  :  نظام الحكم

  ملیون نسمة٤  :  السكان

  الصحافة اللبنانیةنقابة محرري   :  عدد النقابات الرسمية
  نقابة الصحافة اللبنانیة

  صحیفة ٣١  :  عدد الصحف 

  ) وزارة االعالم(قنوات تلیفزیونیة  ٨ :  عدد قنوات التليفزيون

  محطة إذاعیة ٣٤  :  عدد محطات االذاعة

  .مالیین ٣  :  عدد مستخدمي االنترنت
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 املقدمة

یحكم حریة الرأي والتعبیر في لبنان اثنین من القوانین هما قانون 
في قضایا المطبوعات وقانون الجنایات وغالبا ما یتحكم قانون المطبوعات 

حیان اللجوء الى قانون الجنایات في الاالنشر ولكننا نالحظ في بعض 
 .محاكمة قضایا النشر دون معرفة الدوافع وراء هذا التمییز

 حافة واإلعالم الصمالحقة 

 "ليبرياسيون"و "لوموند"منع توزيع 

ینایر  ١٩أكد مكتب شؤون اإلعالم في المدیریة العامة لألمن العام، في 
) Le Monde(“ لوموند”، أنه تم منع توزیع أعداد صحیفتي ٢٠١٥

“ شارلي إیبدو”اللتین نشرتا صورًا لصحیفة ) Libération(“ لیبیراسیون“و
)Charlie Hebdo ( اعتبرت مسیئة إلى إحدى الدیانات، ولفت إلى أن
ألنها تسيء إلى الدیانتین المسیحیة ”ال تدخل لبنان “ شارلي إیبدو”

 .“واإلسالمیة

لن نسمح بدخول أي شيء یهین األدیان إلى لبنان أو ”: وشدد رئیس المكتب
  .یسيء إلیها، هذا أمر غیر مقبول ألن مثل هذه األشیاء لیست حریة تعبیر
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 تشار وزير العدل يتقدم بدعوي سب وقذف ضد جريدة االخبارمس

من  ٢٣، المستشار القانوني لوزیر العدل، في “محمد صعب”تقدم القاضي 
، بواسطة وكیله، المحامي فاروق خیر الدین، بدعوى سب ٢٠١٥یولیو 

، ورئیس تحریرها، إبراهیم “األخبار”وقذف، ونشر اخبار كاذبة ضد جریدة 
تب، رضوان مرتضى، على خلفیة المقال الذي كتبه رضوان األمین، والكا

، وقال فیه ٢٠١٥مرتضى وتم نشره في جریدة االخبار في الثالث من یولیو 
ان المستشار، محمد مصعب، الحق أمام القضاء ناشرًا حقوقیًا باع 

فحكم له . ، دون إذن٢٠٠٦مجموعة نسخ من كتاب للمستشار، مطبوع عام 
، قبل أن یتم تخفیضه في محكمة “لیرة لبنانیة مئتا ملیون”بتعویض 

، علمًا بأن دیة القتل في لبنان ال تتجاوز “ملیون لیرة ١٥٠”االستئناف إلى 
 .مئة ملیون لیرة، إال في حاالت استثنائیة

 مالحقة لصحفيني

 احلكم غيابيا حببس الصحفي حممد نزال

خالفا للعادة في محاكمة قضایا النشر أمام محكمة المطبوعات التي تمنع 
الحبس في قضایا السب والقذف، وتوضیحا للنیة المسبقة في حبس 
الصحفي محمد نزال، أصدر القاضي الجنائي في بیروت غسان طانیوس 

أكتوبر الجاري، حكما غیابیا بالسجن ستة أشهر وغرامة  ٥الخوري، في 
في حق الصحفي محمد نزال، بتهمة ) دوالر ٦٦٤حوالي (ملیون لیرة 
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، على موقع التواصل ٢٠١٣اإلساءة إلى القضاء بسبب تدوینة كتبها في 
، أشار فیه الى الظلم الذي تعرض له من منتسبین “فیس بوك”االجتماعي 

الى القضاء، وانتقد أداء بعض القضاة اللبنانیین بعد طرده من احدى 
أرض (دعوى من الشركات المالكة ألراضي الدالیة الجلسات اثناء نظر 

لطرد الصیادین ) فاصلة بین منطقة الروشة والرملة البیضا في بیروت
 .المتواجدین في المنطقة

 احلكم حببس الكاتب الصحفي سامل زهران

خالفا للعادة في محاكمة قضایا النشر أمام محكمة المطبوعات التي تمنع 
 ٣٠ف، أصدرت القاضیة نجاة ابو شقرا في الحبس في قضایا السب والقذ

، حكما بحبس الكاتب الصحفي، سالم زهران، ستة اشهر، ٢٠١٥یولیو 
، على أن یحبس یوما )ألف دوالر ٣٣(ملیون لیرة  ٥٠وانزالها الي غرامة 

عن كل عشرة اآلف لیرة من الغرامة في حال عدم دفعها، بتهمة نشر 
ان، علي خلفیة ادالء زهران، معلومات كاذبة عن الرئیس میشال سلیم

ابریل  ٥، في “أو تي في”بمعلومات خالل مقابلة تلفزیونیة أجرتها معه قناة 
، عن قیام فریق الرئیس میشال سلیمان، “حوار الیوم”، ضمن برنامج ٢٠١٣

ببیع اراض محظور بیعها في محیط القصر الجمهوري، واإلنفاق من 
  .القیام برحالت خارج لبناناالموال العامة على تعیین مستشارین، و 



١٥٥ 

  كرمى اخلياط متتنع عن تنفيذ قرار احملكمة الدولية اخلاص بلبنان

إمتنعت الصحفیة كرمى الخیاط،عن إزالة مقاطع فیدیو لحلقات تلفزیونیة من 
موقع القناة ومن صفحتها الرسمیة على یوتیوب تنفیذا لقرار المحكمة الدولیة 

، في سیاق التحقیق بشأن ٢٠١٢الخاصة بلبنان الصادر في أغسطس 
 .اغتیال رئیس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحریري

وأدانت المحكمة كرمى الخیاط وشركة الجدید بتهمة تعریض الشهود السریین 
للخطر من خالل تصویرهم في تقریر تلفزیوني تم عرضه في حلقات مختلفة 

من الموقع  ، دون أن تُحذف تلك المحتویات٢٠١٢أغسطس  ١٠و ٦بین 
  .وال من حساب القناة على یوتیوب

 املشنوق يتهم الصحفي حممد زبيب بالسب والقذف

محمد زبیب، ) االخبار(ینظر القضاء اللبناني في اتهام الصحفي في جریدة 
بسب وقذف وتجریح وزیر الداخلیة نهاد المشنوق، على خلفیة نشره صورة 

، ٢٠٠٢لحة الوزیر في عام لمص) بنك المدینة(أحد الشیكات الصادرة عن 
ألف لیرة لبنانیة، بعد تقدم المشنوق  ٤٠٠ملیون و ٤٣٦بقیمة ملیار و

 .بشكوى ضده، بتهمة القدح والذم والتحقیر
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في نفس السیاق، تم تنظیم وقفة تضامنیة مع زبیب رفضا الستدعائه ودفاعا 
عن حریة التعبیر، شارك فیها عدد من الصحفیین في وسائل االعالم 

  .رئي والمكتوب ونشطاء وشخصیات مستقلة وأصدقاء زبیبالم

 حزب اهللا يقيم دعوى ضد اإلعالمية دميا صادق

مثلت اإلعالمیة اللبنانیة دیما صادق أمام المحامي العام التمییزي القاضي 
، الذي استجوبها في مكتبه بقصر ٢٠١٥نوفمبر ٤األربعاء “ عماد قبالن”

“ حزب اهللا”المقامة ضدها من  العدل في بیروت، في مضمون الدعوى
على خلفیة أسئلة طرحتها على أحد ضیوف “ الذم والتشهیر“ویتهمها فیها بـ

تتعلق ) LBC(على شاشة المؤسسة اللبنانیة لإلرسال “ نهاركم سعید”برنامج 
بقضایا فساد نُسبت إلى مسئولین في الحزب وأقارب لهم، باإلضافة لبعض 

 .حتها على فیسبوكالتغریدات التي نشرتها على صف

وبعد جلسة استجواب استغرقت ساعة ونصف الساعة، قرر القاضي إطالق 
سراحها بضمان محل إقامتها على أن یتم إتخاذ قرار إما بحفظ الدعوى أو 

 .إحالتها إلى  محكمة المطبوعات



١٥٧ 

 حماكمة اإلعالمي بقناة اجلزيرة، فيصل القاسم

اإلعالمي بقناة الجزیرة، فیصل أقام المحامي، أشرف الموسوي، دعوى ضد 
القاسم، یتهمه فیها بالتهكم، والتهجم واالستخفاف بالمؤسسة العسكریة 

 .وسمعتها، والمس بكرامتها وانجازاتها ومعنویاتها بواسطة وسائل اإلعالم

وكان فیصل القاسم قد أثار جدال واسعا في األوساط اللبنانیة بسبب تغریدة 
، وتهكم فیها من الجیش اللبناني، قائال ان ٢٠١٤كتبها في نهایة سبتمبر 

تصویر كلیبات غنائیة مع وائل : انجازات الجیش اللبناني منذ تأسیسه”
كفوري، مع نجوى كرم، مع ألیسا، مع هیفا، حرق مخیمات السوریین 

 .“بعرسال

وسرعان ما تحولت التغریدة إلى صورة توضیحیة ساخرة تداولها نشطاء 
 ٨٠.اعيمواقع التواصل االجتم

  انتهاكات يف حق مؤسسات إعالمية

 عرب سات توقف بث قناة امليادين وتنقل خدمة البث من لبنان

غسان بن جدو، في مؤتمر صحفي “ المیادین”أعلن رئیس مجلس إدارة قناة 
عرب ”، أن شركة األقمار الصناعیّة ٢٠١٥نوفمبر  ٦عقد ظهر الجمعة 
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اتها، على خلفیة تناول القناة اتخذت قرارا بوقف بث القناة على تردد“ سات
لحادثة مقتل الحجاج في منى، والرأي الذي جاء على لسان أحد الضیوف 
باتهام السعودیة بسوء إدارة موسم الحج، وأكد بن جدو أن هذا الرأي أثار 

واعتبرته الشركة مخالفة لشروط ) السعودیة(حفیظة بعض الدول العربیة 
 .التعاقد مع القناة

لى وزارة االتصاالت اللبنانیة لوقف بث القناة، ولوحت ومارست ضغوط ع
بإمكانیة نقل محطة البث إلى مدینة عمان األردنیة، حیث تتولى الحكومة 
اللبنانیة بث عدد من القنوات اللبنانیة من محطة بث جورة البلوط بالمتن فى 
لبنان، من خالل تعاقد مع شركة عرب سات من ناحیة والقنوات اللبنانیة من 
جهة أخرى، وهو ما دفع إدارة شركة عرب سات إلى الضغط على الحكومة 
اللبنانیة لوقف بث القناة والتلویح بإمكانیة نقل محطة البث إلى مدینة عمان 
األردنیة لعدم اتخاذ الحكومة اللبنانیة ما أسمته إجراءات عقابیة بحق قناة 

 .المیادین

لتعاقد على خدمة البث ایقاف ا“ عربسات”وقررت شركة القمر الصناعي 
التلفزیوني مع وزارة االتصاالت اللبنانیة، لتنتقل الى عمان باألردن ابتداء 

 ٢٠١٥.٨١نوفمبر  ١٩من 
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 ”حكي جالس“حتريك دعوى قضائية ضد فريق برنامج 

تقدم ”، عن ٢٠١٥نوفمبر  ١٤أعلنت المؤسسة اللبنانیة لإلرسال في 
جیة والمغتربین جبران باسیل،ل المحامي ولید داغر بوكالته عن وزیر الخار 

بدعوتین قضائیتین منفصلتین أمام النیابة العامة التّمییزیة في بیروت بحق 
جو معلوف، ومنتج منفذ ورئیس تحریر “ حكي جالس”معد ومقدم برنامج 

ومعدي ومقدمي التقریرین األساسیین ضمن ، البرنامج رامي زین الدین
ایع، باإلضافة إلى شركة المؤسسة البرنامج سیران سمیرجیان، وفانیسا ط

ممثلة برئیس مجلس إدارتها بیار  LBCIاللبنانیة لإلرسال إنترناشونال 
اهر، وذلك بتهمة السب والقذف والتشهیر، ونشر أخبار كاذبة وملفقة،  الضّ

، ”حكي جالس”على خلفیة بث حلقتین متتابعتین في البرنامج األسبوعي 
، والتي تناولت “ون اإلثراء غیر المشروعالمحاسبة وتطبیق قان”تحت عنوان 

بالتحقیق حجم ثروة الوزیر وتساءلت حول مصدر تلك الثروة وطالبت الوزیر 
 .باإلجابة عن هذه التساؤالت

 ”وسائل إعالم لبنانية“يف بريوت تقاضي  سفارة السعودية

كشف علي عواض عسیري سفیر المملكة العربیة السعودیة لدى لبنان، في 
، أن القضاء اللبناني ینظر في عدد من الدعاوى التي ٢٠١٥نوفمبر  ١١

حركتها سفارة الریاض في بیروت، ضد عدد من وسائل اإلعالم اللبنانیة، 
، وأوضح عسیري أن “تجاوزت ضد السعودیة إلى حد اإلهانة”سبق أن 



١٦٠ 

ال تهتم كثیرا وال تولي أهمیة للمهاترات التي تصدر من بعض وسائل  بالده”
اإلعالم، وخصوصا تلك المحسوبة على حزب اهللا اللبناني والمدفوعة من 

  .“إیران، لكنها ال تسكت إن وصل التجاوز في حقها إلى حد اإلهانة

 حرية اإلبداع

 "بريوت سيندروم"مسرحية 

، شرط حذف جمل ٢٠١٥نوفمبر  ١٦ فرض مكتب الرقابة باألمن العام في
، للكاتب والمخرج لوسیان بو رجیلي، “بیروت سیندروم”من مسرحیة 

 .للحصول على إجازة األمن العام بعرض المسرحیة

، “فیس بوك”صفحته على موقع التواصل االجتماعي  وأعلن بور جیلي على
نوفمبر الجاري، أنه ذهب لمكتب الرقابة باألمن العام لتسلم الموافقة  ١٦في 

بیروت ”، بعنوان ٢٠١٥أكتوبر  ٢٣بعرض مسرحیة قدم نصها للرقابة في 
حول مواطنة  ، ظل یكتبها ألكثر من عام ونصف، وتدور أحداثها“سیندروم

فاسد ومجرم علنًا في ) غیر محدد(تقرر فضح ومحاكمة زعیم سیاسي 
إال أنه فوجئ بطلب الرقابة توقیعه على . غیاب أیة وسیلة أخرى للمحاسبة

حذف جملتین في موضعین مختلفین في النص، یتحدث فیهما السیاسي 
ل منحه الفاسد عن حسنات مكتب الرقابة وعالقته الحمیدة معهم، وذلك مقاب
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رخصة العرض فرفض بورجیلي هذه التسویة معتبرًا أن لكل جملة مكان مهم 
 .في النص المسرحي

وأعلنت العضو المؤسس في الجمعیة لیا بارودي أن األمن العام منع رفض 
إجازة مسرحیتها بینما أكد رئیس مكتب اإلعالم في المدیریة العامة لألمن 

ینایر  ٢٦، یوم اإلثنین “سكایز”ع العام العمید جوزیف عبید في اتصال م
“ مارش”، أن األمن العام لم یمنع المسرحیة المقدمة من قبل جمعیة ٢٠١٥

  .بل طلب تعدیل بعض األمور التي وردت في النصوص

 "يل قبور يف هذه األرض"منع عرض الفيلم الوثائقي 

، للمخرجة “لي قبور في هذه االرض”منع االمن العام الفیلم الوثائقي 
رین ”، أبلغ موظف االمن العام قد أبلغ شفهیا المخرجة “رین متري”لبنانیة ال

یونیو الجاري بقرار األمن العام اللبناني الذي یقضي بمنع  ١٦، في “متري
،  بدعوي ان “لي قبور في هذه االرض”العرض التجاري لفیلمها الوثائقي 

 ً علي توصیة من قبل  الفیلم یثیر النعرات الطائفیة ویهدد السلم االهلي، وبناء
، الي االمن “رین متري”لجنة الرقابة السینمائیة، بعد شهر من تقدم المخرجة 
 .العام بطلب اجازة عرض الفیلم في الصاالت المحلیة

ویتصدى الفیلم للمخاوف التقسیمات الجغرافیة والطائفیة المسیطرة علي 
م والضیاع المجتمع اللبناني من خالل أربعة عقود من الخراب والتشرذ

واالنسالخ والتصدع، من خالل عمل سینمائي یشیر إلى الخوف باعتباره 
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ویلقي الضوء . العنصر المشترك بین سائر األطراف اللبنانیة المتصارعة
على بعض جوانب التاریخ والذاكرة والتهجیر الطائفي والعفو العام الذي رسم 

 .مالمح سالم هش

نع عرض الفیلم في  ُ ، امتدت ید األمن العام »سینماصاالت ال«وبعد م
، فقام، في حادثة خطیرة، بانتهاك صرح )ولیس لجنة الرقابة(مباشرةً 

أكادیمي، وتحدیدًا الجامعة األمیركیة في بیروت، وفرض على اإلدارة عدم 
أكتوبر  ٢٧ساعات من الموعد المحدد لعرضه في  ٣عرض الفیلم قبل 

 .ت العرض اللبنانیة، بدعوى انه ممنوع من العرض في صاال٢٠١٥

 األمن العام مينع عرض فيلمني ضمن مهرجان بريوت الدويل 

، الموافقة على عرض ٢٠١٥أكتوبر  ٧رفض األمن العام اللبناني في 
دور، -، للمخرج اللبناني السویسري فیلیب عودة)Wasp(فیلمي الصورة 

لي، ضمن  ، للمخرجة البرازیلیة إیارا) Life is waiting(وفیلم الحیاة تنتظر
وأعلن مهرجان . الدورة الخامسة عشرة لمهرجان بیروت الدولي للسینما

بیروت الدولي للسینما أنه لن یعرض إثنین من األفالم المدرجة ضمن 
برنامجه لهذا العام، لعدم تمكنهما من تأمین الرخص المطلوبة للعرض، 

بحجب األفالم ویذكر أن هذه لیست المرة األولى التي یقوم فیها األمن العام 
عن الجمهور اللبناني، فقد سبق أن منع عرض الفیلم الوثائقي األیام 
الخضراء للمخرجة اإلیرانیة هناء مخملباف، كما منع الفیلم الوثائقي اللبناني 
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للمخرج دیغول عید، والذي تحدث فیه عن مجزرة أرتكبت بحق “ شو صار”
 .عائلته إبان الحرب األهلیة

 االجتماعي نشطاء موقع التواصل

 شكوى ضد الناشط أسعد ذبيان تتهمه باملساس بالدين

تقدم المحامیین، الیاس عقل، وشربل سمعان، ببالغ امام النیابة العامة حمل 
طلعت ”، ضد الناشط في حملة ٢٠١٥أغسطس  ٣١، في ٩٠ ٧٦رقم  
، أسعد ذبیان، بتهمة المساس بالدین وتحقیر الشعائر الدینیة عالنیة “ریحتكم

، استنادا الى “فیس بوك”خالل حسابه علي موقع التواصل االجتماعي من 
من جدف ”من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أن  ٤٧٣المادة 

من  ٤٧٤، والمادة “على اسم اهللا عالنیة یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
من أقدم بإحدى الطرق المنصوص ”نفس القانون والتي تنص على انه 

على تحقیر الشعائر الدینیة التي ] وسائل النشر[ ٢٠٩المادة علیها في 
تمارس عالنیة أو حث على االزدراء بإحدى تلك الشعائر یعاقب بالحبس 

 .“من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

، كشفت شعبة العالقات العامة في اإلدارة العامة ٢٠١٥أكتوبر  ٨وفي 
القضاء المختص، تم  لقوى األمن الداخلي، أنه بناء على قرار صادر عن

توقیف الناشط أسعد ذبیان إلدانته بكتابة عبارات مسیئة على العلم اللبناني 
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، أثناء ٢٠١٥أكتوبر  ٦المخطط على حائط وزارة الداخلیة والبلدیات في 
 .بالتظاهر في محیط مصرف لبنان) الحراك المدني(قیام مجموعة من 

  بوك وینة ناقدة على فیسإحالة میشال الدویهي للمحاكمة على خلفیة تد

سبتمبر  ٢٨إستدعت النیابة العامة الشاب میشال الدویهي للتحقیق في 
، بناء على دعوى أقامها األمن العام استند فیها إلى مواد جنائیة مثل ٢٠١٥
إثارة الحرب ”التي تصل عقوبتها إلى المؤبد وتتناول تهمة  ٣٠٨المادة 

، على خلفیة نشر الدویهي تدوینة في “األهلیة والحض على التسلح واإلقتتال
فیس ”، على حسابه في موقع التواصل االجتماعي ٢٠١٥أغسطس  ١٦
، ینتقد فیها تقصیر جهاز األمن العام اللبناني في العدید من الملفات “بوك

 .مقابل نجاحه في إلقاء القبض على أحمد األسیر

مثول ، لل٢٠١٥سبتمبر  ٢٨وتوجه الدویهي الى سرایا طرابلس في 
لإلستدعاء، فتم إلقاء القبض علیه وأودع سجن السرایا، ثم فوجئ بأن قاضي 

سنوات وفقًا  ٣التحقیق أصدر قرارًا بإحالته إلى المحاكمة مطالبا بسجنه 
  .عقوبات بتهمة إثارة النعرات الطائفیة ٣٨٦و ٣١٦للمادتین 

 إعتقال ليال الكياجي بسبب تصريح صحفي

قامت مخابرات الجیش اللبناني باعتقال، الفلسطینیة لیال الكیاجي، بعد 
استدعائها للتحقیق معها في تصریحات أدلت بها في مقابلة صحفیة أجریت 
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، وتضمنت هذه التصریحات ادعاءات ٢٠١٥سبتمبر  ١١معها في 
بتعرضها للتعذیب واالغتصاب على ید المحققین خالل فترة اعتقالها في 

 .٢٠١٣برات الجیش في الریحانیة في عام مركز مخا

كم جنوبي العاصمة  ٥٠(وتعود وقائع اعتقال لیال الكیاجي، في صیدا 
، لقیامها بنشر تصریحات عبر موقع ٢٠١٣سبتمبر  ١٧، في )بیروت

شیخ سني لبناني ذو (داعمة ألحمد األسیر“ فیسبوك”التواصل االجتماعي 
. تقدة لقیادات سیاسیة لبنانیة، ومن)“حزب اهللا“توجه سلفي، ومعادي لـ

واتهمت لیال حینها بدعم الشیخ ضد الجیش اللبناني، ووجهت لها المخابرات 
إجراء محادثات عبر مواقع التواصل االجتماعي تسيء للمؤسسة ”تهمة 

 .“العسكریة ولعدد من السیاسیین، وتثیر النعرات الطائفیة

 نشطاء حقوق االنسان

 ة ضد أعضاء املركز اللبناني حلقوق اإلنساناستمرار املضايقات القضائي

استمرت محكمة المطبوعات في نظر القضیة التي تقدم  بها رئیس مجلس 
بشكوى ضد ) الحزب السیاسي الشیعي(النواب اللبناني وزعیم حركة أمل 

فبرایر  ١٠المركز اللبناني لحقوق اإلنسان في أعقاب تقریر نشره المركز في 
وذكر التقریر، . التعذیب المزعومة في لبنان شجب فیه ممارسات ٢٠١١

الذي یستند إلى بیانات إحصائیة وشهادات ومقابالت، مزاعم تعذیب ارتكبها 
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 ٢٤وقد أحیلت القضیة إلى محكمة المطبوعات یوم . أفراد من حركة أمل
ه قاضي التحقیق في محكمة بعبدا تهمة التشهیر ٢٠١٤فبرایر  ، بعد أن وجّ

ین عن َ   .حقوق اإلنسان إلى المدافع

  احلق يف التظاهر

 "طلعت رحيتكم"محلة 

هو شعار  حملة احتجاجات مدنیة نظمها عدد من الشباب “ طلعت ریحتكم”
اللبناني باالساس لالعتراض على تراكم القمامة في شوارع لبنان، ونظمت 
الحملة عددا من المظاهرات في ساحة ریاض الصلح، وساحة الشهداء، 

بإقالة الحكومة بسبب الفساد السیاسي والمحاصصة ونادى المتظاهرون 
الطائفیة، ثم تحولت التظاهرات إلى احتجاجات على األوضاع المتدهورة في 

، حركات مدنیة “طلعت ریحتكم”لبنان بشكل عام، وضمت الى جانب 
من الحراك السلمي بالقمع مخافة توسع الحركة الاخرى، وقد قابلت قوات ا

متدادها لمناطق مختلف ٕ   .ةوا

أصیب عدد من المتظاهرین إحتجاجا على الفساد وتفاقم أزمة القمامة في 
البالد بجروح بعضها خطیرة، جراء تعرضهم للضرب بالعصي والهروات 
والقنابل المسیلة للدموع والرصاص الحي من قبل اجهزة االمن مساء السبت 

 .٢٠١٥أغسطس  ٢٢
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لصلح ورددوا شعارات وكان مئات المتظاهرین قد احتشدوا في ساحة ریاض ا
، اثناء اجتماع ٢٠١٥أغسطس  ١٩تطالب باستقالة الحكومة بعد ظهر 

، فاعتدت “طلعت ریحتكم”الحكومة لمناقشة أزمة القمامة، تحت شعار 
علیهم قوات االمن بالضرب، واعتقلت عدد منهم، مما دعا مئات 

 ٢٢المتظاهرین والنشطاء عن االعالن عن بدء اعتصام مفتوح یوم السبت 
 .“إسقاط الحكومة”، في في الساحة وسط بیروت، حتى ٢٠١٥اغسطس 

وبدء المتظاهرون بالتوافد إلى ساحة ریاض الصلح، وبعد كر وفر مع قوات 
االمن وتزاید اعداد المتظاهرین، تمكنوا من الدخول إلى الساحة، ونصب 
خیام االعتصام، فاعتدت علیهم قوات االمن بالعصي والهروات والقنابل 

متظاهرا،  ٣٠لمسیلة للدموع والرصاص، مما ادي الي اصابة ما یزید عن ا
  ٨٢.جروح بعضهم خطیرة

 استخدام االمن للقوة املفرطة يف فض اعتصام وزارة البيئة

اندلعت مواجهات بین قوات االمن اللبنانیة وناشطین محتجین على استمرار 
وسط العاصمة  ، بمحیط وزارة البیئة٢٠١٥سبتمبر  ١ازمة القمامة، مساء 

بیروت، وذلك بعد قیام القوات باخالء جمیع المعتصمین في مبنى وزارة 
 .البیئة باستخدام القوة مما اسفر عن سقوط عدد من الجرحى
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والقت قوات االمن القبض على عدد من المحتجین عند محاولتهم التسلل 
مغادرة إلى مبنى مقابل لوزارة البیئة، وطالب رجال األمن وسائل اإلعالم ب

 .مبنى الوزارة، وذلك قبل أن یقطعوا البث المباشر داخله

وكان عدد من المحتجین المنتمین لحركات مدنیة قد اعتصموا بمكاتب وزارة 
البیئة في مباني العازاریة في وسط بیروت، واصطفوا في الردهات امام 

ر مكاتب الوزارة، مفترشین األرض وهاتفین بعدة شعارات تطالب بإقالة وزی
البیئة محمد المشنوق، من منصبه الستمرار أزمة القمامة، وفشله في حلها 

 .بعد انتهاء المهلة التي منحها له المحتجون

التي حاصرت مداخل الوزارة “ مكافحة الشغب”ومع استدعاء قوات 
ومخارجها، انقسم المتظاهرون الى فریقین، اعتصم احدهما داخل المبنى، 

تزایدت اعدادهم بعد تداعى النشطاء من خالل  والثاني خارج المبنى وقد
 .مواقع التواصل االجتماعي

وجرى قطع البث وبدء المواجهات بین قوات االمن والمعتصمین بعد تداول 
تحصیل مآرب سیاسیة أخرى ”انباء عن اتهام المعتصمین بانهم یریدون 

، واستخدمت قوات االمن القوة المفرطة في فض “عبر ملف النفایات
  .عتصاماال
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  األردن

  بيانات أساسية

  ملكي  :  نظام الحكم

  ملیون نسمة ٦,٨  :  السكان

  نقابة الصحفیین االردنیین ١  :  عدد النقابات الرسمية

  صحیفة ٢٠  :  عدد الصحف 
  )وفق المركز األردني البحاث االتصال الجماهیري(

  خاصة ٤ :  عدد قنوات التليفزيون
  قناة وطنیة ٢

  ١٠  :  االذاعةعدد محطات 

  ملیون مستخدم ٥.٨  :  عدد مستخدمي االنترنت
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 املقدمة

تقییم تنمیة "، تحت عنوان ٢٠١٥أوصى تقریر للیونسكو صدر في یولیو 
بمراجعة " االعالم في االردن بناء على مؤشرات الیونسكو لتنمیة االعالم
ضمان حق القوانین التي تحد من حریة التعبیر واإلعالم، ومراجعة قانون 

الحصول على المعلومات لتتناسب مع المعاییر الدولیة، إضافة الى 
استحداث تشریع كامل للبث، وتحویل هیئة اإلعالم إلى جهة مستقلة 

 .ومحمیة من التدخل التجاري والسیاسي

كما أوصى التقریر بتعدیل قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة 
لى ما یمكنه ممارسة مهنة الصحافة الصحفیین إلزالة القیود المفروضة ع

بما في ذلك االفراد الذین لیسوا أعضاء في نقابة الصحفیین األردنیین من 
العمل أو تقدیم أنفسهم كصحفیین و أي ظرف حول من یمكن اعتباره 
زالة جرائم السب والقذف واهانة الموظف العام  ٕ صحفي او رئیس تحریر، وا

قانون الدولي على ان تحل قوانین من قانون العقوبات بما یتفق مع ال
التشهیر المدنیة محلها، والتي تتضمن وجود توازن مالئم بین حمایة السمعة 
واحترام حریة التعبیر، بما في ذلك الدفاع الكافي الدعاءات التشهیر من 
خالل عدم تقدیم حمایة خاصة للمسؤولین وعدم السماح للمؤسسات العامة 

كما أوصى التقریر بتحویل التلفزیون األردني  بالمقاضاة في السب والقذف،
  .الى خدمة بث عامة حقیقیة محمیة من التدخل السیاسي والتجاري



١٧١ 

  

 نقابة الصحفيني 

، حیث قامت ٢٠١٥لعبت نقابة الصحفیین دورا في األحداث خالل عام 
بدور في الضغط على الحكومة األردنیة في دعم صحیفة الدستور للخروج 

یة ورفضت توقیف الصحفیین في قضایا النشر عبر وسائل من عثرتها المال
اإلعالم المختلفة، بما فیها الوسائل اإللكترونیة، خالفا لقرار دیوان تفسیر 
القوانین الذي إعتبر ان جرائم السب والقذف المرتكبة أو المقترفة خالفا 

من قانون الجرائم اإللكترونیة، من خالل المواقع ) ١١(ألحكام المادة 
لكترونیة ومواقع التواصل االجتماعي، تسري علیها هذه المادة، والمادة اإل
) ٤٢(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ولیس المادتین ) ١١٤(
من قانون المطبوعات، واعتبر مجلس النقابة، بعد جلسته برئاسة ) ٤٥(و

، أن قرار دیوان ٢٠١٥أكتوبر  ٢٧نقیب الصحفیین طارق المومني في 
، ٢٠١٥أكتوبر  ١٩، والصادر في ٢٠١٥لعام  ٨القوانین رقم تفسیر 

یشكل تراجعا عن التزامات المملكة في مشروع اإلصالح وخصوصا ”
 .“التشریعات الناظمة للعمل اإلعالمي والصحفي

ة بجانب الصحفیین المحالین للتحقیق على خلفیة قضایا كما وقفت النقاب
، ٢٠١٥یولیو  ١١نشر فدفعت كفالة مالیة عن الصحفي غازي مرایات في 
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ودفعت كفالة مالیة لإلفراج عن رئیس تحریر صحیفة السبیل، عاطف 
 .٢٠١٥الجوالني في أغسطس 

 التجمع السلمي

تردید هتافات خالل محاكمة الناشط السیاسي عدنان أبو عرقوب بسبب 
 مسیرة سلمیة

، نظر أولى ٢٠١٥نوفمبر  ٢٣بدأت محكمة أمن الدولة ظهر اإلثنین 
التحریض ”جلسات محاكمة الناشط السیاسي، عدنان أبو عرقوب بدعوى 

، على خلفیة هتافات رددها خالل مسیرة نظمتها الهیئة “على نظام الحكم
في مطلع شهر أكتوبر الشعبیة للدفاع عن المسجد األقصى والمقدسات 

أكتوبر  ٣، وكانت األجهزة األمنیة قد استدعت أبو عرقوب في ٢٠١٥
، هاتفیا للحصول على بعض المعلومات، وبعد مثوله لإلستدعاء ٢٠١٥

 .“ماركا”والتحقیق معه تم إعتقاله وترحیله الى سجن 

 من يفض اعتصام العاملني جبامعة مؤتةالا

لین بجامعة مؤتة علي خلفیة قیامهم إعتقلت اجهزة االمن عدد من العام
باالعتصام في الجامعة  للمطالبة باحتساب سنوات نهایة الخدمة لموظفي 

دینارا لموظفي الجامعة االداریین التي تم  ٣٠الیومیة، واعادة صرف عالوة 
قتصارها على اعضاء هیئة التدریس، بناء على شكوى تقدم  ٕ حرمانهم منها وا



١٧٣ 

د الموظفین المعتصمین اتهموا فیها المعتصمین بها نواب رئیس الجامعة ض
 .باقتحام مكاتبهم

، بهدم خیمة االعتصام، بینما ٢٠١٥مایو  ١١وقام قوات تابعة للجامعة في 
طوقت قوات االمن بوابات الجامعة الرئیسیة، واعتقلت عدد من العاملین 

  .وامرت باعتقال اخرین

 تظاهرةحبس ثابت عساف وباسم الروابدة على خلفية 

إعتقل األمن الوقائي التابع لمدیریة األمن العام الناشطین الحقوقیین ثابت 
ینایر من نفس الشهر  ١٧، وباسم الروابدة في ٢٠١٥ینایر  ١٥عساف في 

على خلفیة مشاركتهما في مظاهرة سلمیة احتجاجا على الرسوم 
  .الكاریكاتوریة للصحیفة الفرنسیة شارلي إیبدو

قائي الى دائرة المخابرات العامة بعمان، وجرى التحقیق من الو الوأحالهم ا
مع عساف والروابدة في غیاب محامییهما، ثم أحیال على محكمة أمن 

استنادا “ التحریض على تقویض نظام الحكم”الدولة، التي وجهت لهما تهمة 
من القانون الجنائي، وبعد شهر من عرض الرجلین على  ١٤٩إلى المادة 

“ إطالة اللسان على ملك البالد”لة العسكریة، أدانتهم بتهمة محكمة أمن الدو 
 ٢٠١٥مایو  ٦طبقا لقانون العقوبات األردني، وحكمت على الروابدة في 

. ٢٠١٥مایو  ٢٧بخمسة أشهر سجنا، وعلى عساف بثالثة أشهر في 



١٧٤ 

وأفرج على الروابدة یوم محاكمته حیث انه أنهى عقوبته، بینما أفرج على 
 .٢٠١٥مارس  ٢٦في عساف بكفالة 

 ”عقوبة اإلعدام“األمن يفض مناظرة لديوانية ضد 

، بمنع مناظرة تحت عنوان ٢٠١٥أكتوبر  ١٠قامت السلطات األردنیة في 
، بمناسبة الیوم العالمي لمناهضة عقوبة “عقوبة اإلعدام ال تردع الجریمة”

 .اإلعدام

المناظرة،  فوجئت الجهة المنظمة للمناظرة، والمشاركون والحضور بمنع
وتلقى صاحب المقهى المقرر إقامة المناظرة فیه تحذیرا من محافظ 
العاصمة بالمالحقة القضائیة في حال إقامة الفعالیة في مقهاه، على الرغم 
من إستیفاء جمیع الشروط القانونیة، حیث جرى إخطار المحافظ بإقامتها 

 .قبل ثالثة أیام من موعدها

 مجعية خريية ٩٤باألردن حتل وزارة التنمية االجتماعية 

أغلقت وزارة التنمیة االجتماعیة باألردن، أربعة وتسعین جمعیة خیریة منذ 
، فیما وجهت إنذارات إلحدى وسبعین جمعیة أخرى، منذ ٢٠١٥بدایة العام 
نوفمبر من نفس العام، ومن أبرز المخالفات  ٢٥، حتي ٢٠١٥شهر ینایر 

تعیین هیئة إداریة مؤقتة أو الحصول التي یتم على أساسها حل الجمعیات 
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على تمویل أجنبي دون موافقة الوزارة ومجلس الوزراء، أو جمع تبرعات 
 .دون الحصول على موافقة

  صادرةامل

 ديوان شعر، جسد للبحر رداء للقصيدة 

، عن قیام ٢٠١٥أغسطس  ١٧أعلن  الشاعر والكاتب، موسى حوامدة، في 
جسد للبحر رداء ”ة، بمنع مجموعته دائرة المطبوعات والنشر االردنی

، وطالبته بسحب نسخها من السوق، وقال حوامدة في بالغ “للقصیدة
لقد أبلغت دائرة المطبوعات والنشر رسمیًا دار نون في عمان، “صحفي،

بضرورة سحب النسخ الموجودة في السوق وعدم عرضها للبیع، وحینما 
جاء بسبب وجود بعض المقاطع  ذهبت للدائرة لالستفسار قالوا أن هذا القرار

غیر الالئقة في المجموعة، وحالما سألت إن كان هناك كتاب رسمي قالوا 
، وفقا لما “ال یوجد كتاب رسمي ولكن إن شئت جئناك بقرار من المحكمة

 .اعلنته وسائل االعالم

والجدیر بالذكر ان، موسي حوامدة، هو شاعر فلسطیني و شاعر فلسطیني 
، وهو عضو في العدید من الروابط ١٩٨٢االردنیة، عام  تخرج من الجامعة

واتحادات الكتاب والصحفیین في المنطقة العربیة، وشارك في العدید من 
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المهرجانات الشعریة العربیة وأوروبیة، وترجمت قصائده إلى العدید من 
  .اللغات

 ضد وزير الداخلية ”راديو البلد“النيابة العامة تطالب برد دعوى 

یس الوحدة اإلستقصائیة برادیو البلد مصعب شوابكة بدعوى قضائیة تقدم رئ
، ٢٠١٥ضد وزیر الداخلي ةسالمة حماد لدى المحكمة االداریة في یونیة 

متهما ایاه بحجب وزارة الداخلیة معلومات عن طرد السلطات األردنیة 
 لالجئین سوریین قسرا، أثناء إعداد تحقیق استقصائي عن الموضوع نفسه

لكون ”ن النیابة العامة طلبت من المحكمة اإلداریة رد الدعوى إال ا
المستدعي لیس صاحب مصلحة مشروعة لطلب معلومات عن الالجئین 

 .بذریعة عدم توفر شروط المصلحة العام للجهة المستدعیة“ السوریین

من ) ٧(واستندت النیابة العامة في طلبها رد الدعوى على أحكام المادة 
مع مراعاة ”والتي تنص على “ الحصول على المعلومات ضمان حق”قانون 

أحكام التشریعات النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات 
التي یطلبها وفقا ألحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب 

مشیرة الى أن المعلومات التي طلبتها وحدة الصحافة االستقصائیة “ مشروع
 .البلد سریة وتتعلق باالمن الوطني واالجتماعيفي رادیو 
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 وزيرة النقل تقيم دعوى قضائية ضد موقع عمون نيوز

استدعت النیابة العامة وائل الجرایشة، رئیس تحریر موقع عمون نیوز، 
، للتحقیق أمام مدعي عام ٢٠١٥أكتوبر  ٢٩والناشر سمیر الحیاري في 

لینا شبیب، على خلفیة نشر  عمان في القضیة المرفوعة من وزیرة النقل،
الموقع لخبرین حول كثرة سفر الوزیرة على نفقة الدولة إلى الخارج 
ومشاركتها في مؤتمرات ال عالقة لها بمنصبها، ومقال آخر للكاتب فارس 

 .الحباشنة نشره موقع عمون ضمن زاویة مقاالت مختارة

ول رئیس وطالب رئیس تحریر عمون نیوز المسؤول، وائل الجرایشة، بمث
الوزراء عبداهللا النسور أمام المدعي العام والمحكمة لإلدالء بشهادته وسؤاله 
فیما إذا حقق في شأن سفریاتها وهي ضمن اإلساءات التي اعتبرتها وزیرة 

 .النقل موجهة لها في الخبر

 برملاني يهدد بإغالق موقع إخباري بسبب مقطع فيديو

بعد نشر الموقع خبرا ”صوالحة أنه إسالم ) جراسا(اعلن مدیر تحریر موقع 
جراسا تنشر تسجیال یظهر لحظة اعتداء نائب على العامل (بعنوان 
، اتصل النائب زید الشوابكة بمندوب الموقع في مجلس النواب )المصري

 .“بعصبیة متسائال عن كیفیة نشرنا هذا الخبر، ومتوعدا بإغالق الموقع
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محطات ”میدیة في برنامج دعوى قضائیة ضد قناة رؤیا بسبب فقرة كو 
 “مفروضة

الفضائیة، في “ رؤیا”رفعت هیئة اإلعالم األردني دعوى قضائیة ضد قناة 
، بسبب قیام القناة ببث فقرة من البرنامج الكومیدي ٢٠١٥سبتمبر  ٨

یعالج في إطار كومیدي جرئ لم یعتاده “ محطات مفروضة”الساخر 
ئل اإلعالم العربیة في المجتمع األردني حال ما وصلت الیه بعض وسا

واعتبرت . تقدیمها للبرامج المخصصة لألطفال بعیدا عن الضوابط التربویة
، كما رأت انها تحتوي على “مخلة باآلداب”هیئة اإلعالم االردنیة أن الفقرة 

إیحاءات جنسیة ال تلیق بالصغار، ومسیئة إلى األخالق وخارجة عن 
لقانون الهیئة وشروط الترخیص  التقالید، وتمثل مخالفة من قبل القناة

 .الممنوح لها ببثها البرنامج

أي سوء فهم او ”ومن جانبها، أصدرت قناة رؤیا بیانًا اعتذرت فیه عن 
، وأكدت ان موعد بث البرنامج ال یأتي “إزعاج نتج عن مضمون البرنامج

ضمن فترة برامج األطفال، باإلضافة إلى استخدامه لشعار البرامج 
المختلف عن الشعار المخصص لبرامج األطفال، مما یؤكد أن الترفیهیة، 

 .البرنامج مقدم للكبار
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 اغالق قناة الريموك الفضائية

أغلقت هیئة اإلعالم المرئي والمسموع مصحوبة باألجهزة األمنیة 
أغسطس  ٣١الفضائیة، في “ الیرموك”أستودیوهات البث المباشر لقناة 

ذار بدعوى عدم حصولها على ، بالشمع االحمر، دون سابق إن٢٠١٥
الترخیص للبث، مما تسبب في توقف البث المباشر لبرامج القناة،  والجدیر 

أعوام، بعد  ٣وقالت قناة الیرموك في بیان لها إنها بدأت العمل قبل 
استیفاء جمیع الظروف الموضوعیة والقانونیة للبث من خالل هیئة اإلعالم “

هندس وائل السقا في حینه بالموافقة على وتم إعالم رئیس مجلس االدارة الم
البث بمباركة كل من وزیر اإلعالم األسبق سمیح المعایطة، ونقیب 

 .، كما جاء في البیان الصادر عن القناة“الصحفیین طارق المومني

، الفضائیة معروفة بمساندتها للثورات في المنطقة العربیة، “الیرموك”وقناة  
 ٣٠المصري االسبق محمد مرسي، واحداث ومعارضتها لالطاحة بالرئیس 

 .في مصر ٢٠١٣یونیو

 إصدار جديد ملعهد اإلعالم.. "صحافيون" 

أصدر معهد اإلعالم األردني باللغتین العربیة، واإلنجلیزیة، العدد األول من 
، التي یحررها طلبة برنامج الماجستیر في المعهد، “صحافیون”مجلة 

یة الرحلة التي قام بها طلبة مسار وخصص العدد األول من المجلة، لتغط
الشامل من برنامج الماجستیر الي السوید، بهدف تطویر قدراتهم المهنیة، 
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وبتنظیم من منظمة مراسلون بال حدود، ودعم المؤسسة الثقافیة للیانصیب 
 .الخیري السویدي

 النيابة حتتجز رئيس حترير صحيفة السبيل

حریر صحیفة السبیل، عاطف احتجزت النیابة العامة في عمان رئیس ت
، على خلفیة  شكوى تقدم بها مدیر ٢٠١٥أغسطس  ١٨الجوالني، في 

مؤسسة المواصفات والمقاییس، حیدر الزبن، بعد نشر الجوالني مقال بعنوان 
، تناول فیها بالنقض ”اسطوانات الغاز هل نحن أكثر حرصًا من الطلیان”

 .غاز والتساؤل واقعة رفض المؤسسة لشحنة اسطوانات

عدم تحري الدقة ”وجرى التحقیق مع الجوالني في عدد من االتهامات مثل  
اهانة ”، وایضا تهمة “السب والقذف”، وتهمة “والحقیقة بنشر مادة صحفیة

من  ١١، وقد استند المدعي العام في التحقیق لنص المادة “موظف عام
لة بعد تدخل نقابة قانون الجرائم االلكترونیة، ثم جرى االفراج عنه الحقا بكفا

 .الصحفیین

 حبس صحفيني جبريدة وموقع احلياة األردنية

، حبس كل من ٢٠١٥نوفمبر ١٦قرر مدعي عام محكمة عمان، في 
ضیغم خریسات، ناشر جریدة الحیاة وموقع الحیاة نیوز، وضیاء خریسات، 
رئیس تحریر الجریدة، إلى جانب مدیر التحریر رامز أبو یوسف، لمدة 
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ذمة التحقیق في االتهام بمخالفة قانون المطبوعات ومخالفة  أسبوع على
 .قانون منع الجرائم اإللكترونیة

وكان مدعي عام محكمة عمان قد رفض خروج الصحفیین بكفالة في 
االتهام الموجه إلیهم، إثر شكوى قدمها رئیس دیوان التشریع والرأي نوفان 

ي، على خلفیة مادة صحفیة العجارمة وأمین عام الدیوان عبداللطیف النجداو 
  .نُشرت عبر موقع وصفحات أسبوعیة الحیاة

 إتهام الصحفي مجال أيوب بتعكري صفو العالقات مع دولة أجنبية

 ٢٣، في “جمال عبدالنبي أیوب”اعتقلت األجهزة األمنیة الكاتب الصحفي 
على خلفیة “ تعكیر صفو العالقات مع دولة أجنبیة”، بتهمة ٢٠١٥ابریل 
لمقالة انتقد من خاللها الحرب التي شنتها السعودیة وعدد من الدول نشره 

، على الیمن للدفاع عن حكم “عاصفة الحزم”العربیة فیما یطلق علیة 
الرئیس الیمني عبدربه منصور هادي عقب سیطرة الحوثیون على الحكم، 

 ١٥، بحبس أیوب، “رامي الطراونة”وامر المدعي العام في عمان القاضي 
 .بسجن ماركا علي ذمة التحقیقیوما 

والكاتب الصحفي جمال أیوب، معروف بكتاباته السیاسیة الجریئة والناقدة 
ویتسم بالوضوح والصراحة ونقد السیاسات الحكومیة ویطالب في كتاباته 

 .بإصالحات اجتماعیة وسیاسیة شاملة في المملكة
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 تأييد احلكم حببس اإلعالمي حسام العبدالالت

، قرارا بتأیید حكم ٢٠١٥یونیو  ١٧، في )النقض(التمییز  أصدرت محكمة
، سنة واحدة بتهمة “حسام العبدالالت”محكمة أمن الدولة بحبس اإلعالمي 

التحریض على مناهضة نظام الحكم السیاسي علي خلفیة اعالن رأیه من 
، “أردن المستقبل”خالل برنامج تلیفزیوني  یقدمه عبدالالت على فضائیة 

 .“شف المستورك”بعنوان 

، بقبول ٢٠١٥وكانت محكمة التمییز ذاتها قد قضت في العاشر من مایو 
، في الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة “عبدالالت”الطعن المقدم من 

بحبسه لمدة عام، وقالت المحكمة ان الوقائع المنسوبة للعبدالالت والتي تم 
افة وبالتالي فان عرض بثها من خالل القناة هي وقائع ثابتة ومعلومة للك

هذه الوقائع لیس اال اظهارا لواقعة تهم الجمهور وال تتوافر فیها اركان 
الجریمة التي تقع ببث وقائع او احداث غیر معلومة وتقدیمها على انها 
حقیقة وهو االمر الذي ال یتوافر في الدعوى ما یجعل الحكم مستوجبا 

 .للنقض

 اململكة خلطر أعمال عدائيةاتهام الصحفي غازي مرايات بتعريض 

، حبس الصحفي ٢٠١٥یولیو  ٨قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في 
، التابع “ماركا”، في مركز إصالح وتأهیل “غازي مرایات”في جریدة الرأي 

یوما، وأسند الیه تهمة القیام بأعمال من  ١٥لمدیریة األمن العام، لمدة 
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وتعكیر صالتها بدولة أجنبیة  شأنها تعریض المملكة لخطر أعمال عدائیة
، وتعریض األردنیین لخطر أعمال ثأریة وعدائیة، علي خلفیة قیامه )ایران(

بنشر تحقیق علي صفحات جریدة الرأي حول قضیة عراقي نرویجي ینتمي 
لفیلق القدس االیراني وكان یخطط للقیام بأعمال ارهابیة داخل االردن، 

، شدیدة االنفجار كانت )RDX(كیلو جرام من مادة  ٤٥وضبط بحوزته 
، ٢٠١٥یولیو  ١١مخبأة في منطقة شمال المملكة، وجرى اإلفراج عنه في 

 .بكفالة مالیة دفعها نقیب الصحفیین

 براءة اإلعالمي عصام العمري من تهمة خمالفة قانون اإلعالم

نوفمبر  ٢أصدر  قاضى صلح جزاء عمان عاصم الطراونة، قرارًا في 
عالمي عصام العمري، من تهمة مخالفة قانون المرئي ، ببراءة اإل٢٠١٥

والمسموع، في القضیة المرفوعة من هیئة اإلعالم المرئي والمسموع على 
خلفیة انتقاده رئیس الوزراء عبد اهللا النسور في برنامجه اإلذاعي الصباحي 

، واعتبرت المحكمة أن الفعل المنسوب للعمري یشكل “صوت المواطن”
بداء الرأي وال یشكل أي جریمةممارسة لحق الن ٕ  .قد وا

وكان مدیر هیئة اإلعالم المرئي والمسموع قد أرسل خطابا رسمیا إلى 
، بتوجیه من رئیس الوزراء، یتضمن ٢٠١٣المدعي العام، في أكتوبر 

شكوى بحق اإلعالمي  عصام العمري، یتهمه فیه بمخالفة قانون اإلعالم 
رئیس الوزراء عبد اهللا النسور فیما أثیر المرئي والمسموع على خلفیة انتقاده 
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، “صوت المواطن”حول شراء سیارة جدیدة لرئیس الوزراء، خالل برنامجه 
 یبث مباشرة صباح كل یوم عبر محطتةالذي 

 وسائل التواصل اإلجتماعي

 حبس جهاد احمليسن على خلفية تعليق على فيسبوك

، حبس الكاتب )ةمحكمة عسكری(قرر المدعي العام لمحكمة امن الدولة 
، ووجه له ٢٠١٥یولیو  ١٢جهاد المحیسن قد حقق مع جهاد المحیسن في 

یوما على  ١٥تهمتي إطالة اللسان وتقویض نظام الحكم، وقرر حبسه لمدة 
ذمة التحقیق في مركز إصالح وتأهیل البلقاء، علي خلفیة نشر تدوینات 

 .“بوكفیس ”علي صفحته الشخصیة علي موقع التواصل االجتماعي 

، من العمل “جهاد المحیسن”وكانت ادارة صحیفة الغد الیومیة قد فصلت 
، في حین قررت ٢٠١٥من یونیو  ٢٣ومنعته من الكتابة في الجریدة في 

من نفس الشهر،  ٢٤وزارة التنمیة السیاسیة فصله من عمله بالوزارة في 
صفحته ، بعد تدوینة كتبها على ٢٠١٠حیث كان مستشارًا للوزیر منذ عام 

 .انتقد فیها نظام الحكم في المملكة“ فیس بوك “ على 
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 تقديم عضو احتاد الطلبة اىل احملكمة

حولت السلطات األردنیة إبراهیم عبیدات، رئیس لجنة المواصالت في اتحاد 
، بتهمة سب ٢٠١أبریل  ١٣طلبة الجامعة الهاشمیة الى المحكمة في 

اصات نقل طلبة الجامعة الشركة صاحبة ب(وقذف الشركة المتكاملة، 
 ، ومندوبها، )الهاشمیة

وكان مندوب الشركة المتكاملة تقدم إلى مدیریة محافظة الزرقاء ومركز امن 
الهاشمیة بشكوى ضد عبیدات، بتهمة سب وقذف واالساءة لشركة 
المتكاملة، على خلفیة مشادة بینهما اثناء تواجدهما في المستشفى لعالج 

قدمیها نتیجة انفجار احد مبردات حافالت شركة طالبة اصیبت بحروق في 
 .المتكاملة

 حبس الناشط عمر زوربا بتهم السب والقذف

عمر ”رفض مدعي عام عمان، أحمد الفاعوري، اإلفراج عن الناشط 
، وأمر بحبسه لمدة أسبوع على ذمة ٢٠١٥سبتمبر  ١٥، في “زوربا

، نجل رئیس الوزراء “أمجد نادر الذهبي”التحقیقات في الدعوى التي أقامها 
االسبق والتي یتهمه فیها بالقذف والتشهیر واختراق الحیاة الخاصة على 

، في السابع “فیس بوك”خلفیة قیام زوربا بنشر تعلیق على حسابه في موقع 
، تناول فیه بالنقد خفیف الظل البذخ الذي میز حفل ٢٠١٥من یونیة 

دق األردن، وبین فیه ، بأفخم فنا٢٠١٥یونیة  ٥الزفاف الذي أقیم في 
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االختالفات بین طبقات المجتمع األردني، ولم یذكر في التعلیق موضع 
االتهام اسم رئیس الوزراء األسبق أو ابنه، كما أنه استند في تعلیقه على 

 .األخبار المنشورة على المواقع األلكترونیة

ف نفسه بك ّ ونه عمر زوربا، هو ناشط على مواقع التواصل االجتماعي، ویعر
لیس كاتبا وال صحافیا، ویقوم بنقد اجتماعي بطریقة خفیفة الظل، ویعدّ 
صاحب الصفحة االجتماعیة االكثر قوة بین الشباب األردني، ویبلغ عدد 

 ).الف شخص ٣٠٥(متابعیه على صفحة فیس بوك أكثر من  

  إعتقال إياد قنيبي لتعليق على فيسبوك

من  ١٥بزنزانة إنفرادیة منذ الإحتجزت قوات االمن الدكتور إیاد قنیبي 
مقاال على موقع فیسبوك ینتقد فیه عالقات األردن  بسبب نشره ٢٠١٥یونیو 

، تم إتهام ٢٠١٥یونیو  ١٨المجتمع األردني، وفي “ تغریب“مع إسرائیل و
بالتحریض على "قنیبي بشكل غیر رسمي من قبل محكمة أمن الدولة 

 . من قانون العقوبات ١٤٩وفقا للمادة “ مناهضة نظام الحكم السیاسي

، مقاال على موقع فیسبوك ٢٠١٥یونیو  ١٠ي وكان إیاد قنیبي قد نشر ف
، انتقد فیه عالقات األردن مع ”األردن واإلسراع نحو الهاویة”بعنوان 

فاستدعت دائرة المخابرات العامة . المجتمع األردني“ تغریب”إسرائیل و
الدكتور القنیبي عدة مرات واستجوبته بخصوص منشوراته في مواقع 

 .التواصل
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محمد اللطایفة، علي خلفیة نشر تدوینات علي موقع حبس المدون، علي 
 فیسبوك

اعتقلت األجهزة األمنیة في لواء بني كنانة المدون، علي محمد اللطایفة 
، بعد استدعائه بحجة شراء محمول بحكم ٢٠١٥یونیة  ٣٠الملكاوي، في 

أنه یمتلك محال لإلتصاالت، وحولته للقضاء الذي وجه له عدد من التهم 
إطالة اللسان، والقیام باعمال من شأنها تعكیر صفو العالقات من بینها 

بدول اجنبیة، على خلفیة نشر تعلیقات على موقع فیسبوك، وجرى توقیف 
 .الملكاوي في مركز إصالح باب الهوى على ذمة التحقیق

 طالب بسبب ملصقات للمسجد األقصى ٥اعتقال 

الهندسة التكنولوجیة اعتقلت أجهزة األمن األردنیة خمسة طالب في كلیة 
 ٧بجامعة البلقاء، و تم التحقیق مع الطالب وتحویلهم للجهات األمنیة یوم 

، بدعوى العثور على عدد من الملصقات لصور المسجد ٢٠١٥أكتوبر 
األقصى والمرابطین فیه وطلبة یواجهون جنود إسرائیلیین، وكانت الملصقات 

ب بعد تخلیهم عن فكرة ملقاة في أحد أركان حافلة كان یستقلها الطال
 .طباعتها على غالف دفاتر جامعیة
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 امللكة نور تنشر تقريرا ينتقد حال حرية التعبري

سبتمبر  ٥أصدر الدیوان الملكي بیانا على حسابه في موقع فیسبوك، في 
أن أي تصریحات أو آراء أو مواقف أو تعلیقات تصدر ”، أكد فیه ٢٠١٥

تعبر فقط عن وجهة نظر ومواقف  من مختلف أفراد العائلة المالكة،
 .“أصحابها

واستثني البیان من ذلك ما یصدر من تصریحات رسمیة عن الدیوان 
الملكي، أو عبر قنوات التواصل اإلعالمي واالجتماعي الخاصة بالملك 

 .عبد اهللا الثاني، وولي العهد األمیر الحسین بن عبد اهللا الثاني

كة نور الحسین زوجة العاهل األردني یأتي ذلك بعد أن أثارت تغریدات للمل
الراحل الحسین بن طالل ضجة على مواقع التواصل االجتماعي، حیث 

حول التضییق على حریة “ تویتر”نشرت الملكة تقریرا على حسابها على 
التعبیر في األردن بعد إصدار قانون مكافحة اإلرهاب، تضمن اتهاما 

متناقض إزاء حریة التعبیر،  صریحا للملك عبد اهللا الثاني بتبني خطاب
في قانون مكافحة اإلرهاب الذي أعطى “ اللغة المبهمة”باإلضافة إلى انتقاد 

  .السلطات مجاال الحتجاز الصحفیین وغیرهم 
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 املقدمة

، ٢٠١٥مایو  ١٩وافق مجلس النواب البحریني، في جلسته المنعقدة یوم 
إیقاع عقوبة «على تعدیالت على قانون العقوبات وینص التعدیل على 

الحبس أو الغرامة على من أهان بإحدى طرق العلنیة مجلس الشورى أو 
مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب األحوال أو غیره من الهیئات 

لنظامیة أو قوة دفاع البحرین أو قوات األمن العام أو الحرس الوطني أو ا
 .»جهاز األمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة

والمالحظ على تلك التعدیالت انها لم تحدد بدقة ما المقصود بكلمة اهانة 
ید من فكل نقد یمكن ان تعتبر السلطات التنفیذیة اهانة، وقد سبقت العد

الدول العربیة البحرین في استخدام تلك التعبیرات المطاطة ضد كل من 
انتقد او خالف اراء السلطة التنفیذیة وهو ما یعني مزیدا من القمع بقوة 
القانون، في وقت یفترض ان یقوم مجلس النواب بتقنین التوسع في حق نقد 

  .المؤسسات العامة

 سجن جو 

، سجن جو، وسجن الحوض الجاف، ٢٠١٥طفا على سطح االحداث في 
أما سجن جو فقد ذكرت التقاریر الحقوقیة مخصص للمحكومین في قضایا 
سیاسیة او تمس امن الدولة، ویشهد هذا السجن حالة من االكتظاظ وسوء 

الذي اصبح یعرف  ١٠معاملة السجناء، وعلى وجه الخصوص بناء رقم 
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قد حاولت إدارة السجن بطریقة ممنهجة منع تسریب هذه بمبنى التعذیب، و 
المعلومات لخارج السجن من خالل تتبع السجناء خالل المكالمات الهاتفیة 

 . والمضایقات عند الزیارات العائلیة

، وردت انباء عن سوء معاملة أحد السجناء وأسرته ٢٠١٥مارس  ١٠وفي 
تمردًا في السجن مما  أحدث ذلك. على أیدي حراس السجن أثناء زیارتهم

 . دفع الحراس في السجن للخروج من المباني واستیالء السجناء على السجن

انتهى الشغب بمشاركة قوة أمنیة خاصة باستخدام البنادق والقنابل المسیلة 
والذي تسبب بحاالت من االختناق واإلغماء على (للدموع بشكل عشوائي 

 ). صابات برصاصات التفریقحاالت من اإل ١٠نطاق واسع، وعلى األقل 

أیام  ١٠ثم نقل هؤالء السجناء إلى ساحة السجن حیث تُركوا في العراء لمدة 
من السجناء في واحدة ،  ٣١٠تم وضع (قبل وضع خیمتین من البالستیك 

حیث ظلوا لحوالي ) باألخرى في حین تم نقل البقیة إلى مكان آخر ٣١٨و 
 . الشهرین

نقلوا ) سجیناً  ١٢٠حوالي (ون بأنهم زعماء الشغب وأولئك الذین كانوا یتهم
الذي سبق استخدامه لحبس السجناء األجانب الذین كانوا . ١٠إلى بناء رقم 

یقضون بضع لیالٍ هناك قبل أن یتم ترحیلهم  إلى بلدانهم، ولكن ذلك 
 .٢٠١٥مارس ١٠المبنى تحول إلى مركز للتعذیب في أعقاب أحداث 
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 الصحفیین بشكل متعمد أثناء االحتجاجات السلمیةوزارة الداخلیة تستهدف 

استهدفت قوات الشرطة إصابة المصور الصحفي مازن مهدي، مراسل 
وكالة الصحافة األلمانیة والوكالة األوروبیة للصور الصحفیة، بالغاز المسیل 

، فیما كان یغطي االحتجاجات المتعلقة باعتقال ٢٠١٥ینایر  ٥للدموع في 
 ). ضاحیة في المنامة(ة بالد القدیم علي سلمان في قری

وفي الیوم نفسه تعرض عامر محمد، وهو مصور فیدیو یعمل لحساب 
رویترز، وحمد محمد، مصور صحفي یعمل لحساب رویترز أیضا إلطالق 

 الغاز المسیل للدموع  علیهم من قبل الشرطة بشكل مباشر

وبینما كان یغطي احتجاجات مماثلة في  ٢٠١٥ینایر  ٤وفي بعد ظهر یوم 
قریة بالد القدیم أصیب مهدي مرتین بطلقات عبوات الغاز المسیل للدموع 
بشكل مباشر من ناقلة أفراد مدرعة، على الرغم من انه أشار إلى السترة 

 . والى كامیراته بیده“ صحافة”الموسومة بكلمة 

 إغالق قناة العرب

بسبب “ العرب”، إغالق قناة ٢٠١٥فبرایر  ٩أعلنت السلطات البحرینیة في 
األمین العام “ علي سلمان”معاون “ خلیل المرزوقي”إجرائها لمقابلة مع 

لجمعیة الوفاق وهي من أهم حركات المعارضة الرئیسیة في البحرین، واتهم 
القوانین ”عالم في البحرین قناة العرب بعدم التوافق مع إلبیان شؤون ا
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عالمي واالتفاقیات الخلیجیة والدولیة، إلالساریة واللوائح المنظمة للمجال ا
وبما یتناسب مع الوضع الراهن إقلیمیًا ودولیًا من حرب حازمة ضد 

 .“اإلرهاب

 ”األمريكي“اختطاف املصور ياسر أمحد 

اعترض أفراد أمن یستقلون سیارة مدنیة؛ سیارة المصور یاسر أحمد 
، في أحد شوارع منطقة ٢٠١٥أبریل  ٣٠في “ األمریكي”سم المعروف با

البالد القدیم غرب المنامة، وجرى نقله لسیارتهم والتحرك معه لمنزله وهناك 
تم حبسه في السیارة بینما قامت باقي العناصر بتفتیش منزل یاسر أحمد 

ات تفتیشًا دقیقًا دون إبراز إذن التفتیش وقامت بعدها بمصادرة كامیرات وأدو 
تصویر خاصة بیاسر الذي یعمل بمجال تركیب الكامیرات، وأفاد مبنى 
التحقیقات الجنائیة بوجود یاسر هناك دون إعطاء أیة تفاصیل أخرى لوالده 
الذي اتصل بهم، وفي الیوم الثالث تلقت العائلة اتصاًال من التحقیقات 

 .الجنائیة تطلب منهم إحضار مالبس واحتیاجات لیاسر

، هو مصور شارك في تغطیة أحداث االعتصام ”األمریكي”یاسر أحمد 
، وتغطیة االحتجاجات في ٢٠١١الكبیر بدوار اللؤلؤة في فبرایر ومارس 

والتي تصاعدت فیها االحتجاجات منذ اعتقال أمین “ البالد القدیم”منطقته 
عام جمعیة الوفاق الوطني اإلسالمیة الشیخ علي سلمان والذي یقطن ذات 

  .المنطقة
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 جب موقع اللؤلؤة ح

، بحجب الموقع االلكتروني ٢٠١٥یولیو  ١٦قامت السلطات البحرینیة في 
 .في البحرین/ http://lualuatv.comلقناة اللؤلؤة الفضائیة 

الموقع ”دون سابق إنذار أو حكم قضائي، ووضعت علي موقع القناة عبارة 
 .“محظور لمخالفته األنظمة والقوانین في مملكة البحرین

 من دخول اململكة " تانيا اخلوري“ع الكاتبة من

، الكاتبة البریطانیة من أصل ٢٠١٥مایو  ٦منعت السلطات البحرینیة في 
، من دخول المملكة للقیام بأبحاث حول الفن في “تانیا الخوري“ لبناني 

العالم العربي، وزیارة المتحف الوطني، علي الرغم من جواز السفر به 
 .بحرین لمدة ثالثة أشهر سماح باإلقامة في ال

وأجبرتها سلطات المطار علي البقاء في االنتظار لمدة ساعتین كاملتین 
إلجراء تدقیق امني وفي النهایة اخبروها أنها شخص غیر مرغوب فیه 

  .وعلیها المغادرة الي بیروت دون إبداء أسباب
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  املدافعون عن حقوق اإلنسان

 نبيل رجب

اإلنسان في منطقة الخلیج، ورئیس مركز نبیل رجب مدافع بارز عن حقوق 
البحرین لحقوق اإلنسان، والمدیر المؤسس لمركز الخلیج لحقوق اإلنسان، 
ونائب األمین العام لالتحاد الدولي لحقوق اإلنسان وعضو اللجنة 
االستشاریة لقسم الشرق األوسط في منظمة هیومن رایتس ووتش وهو حالیًا 

 ١٠ویواجه عقوبة السجن التي تصل إلى ممنوع من السفر خارج البحرین 
 .أعوام بسبب ممارسته لحقه في حریة التعبیر

اإلساءة ”، بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة ٢٠١٥ینایر  ٢٠حكم علیه في 
یولیو  ١٣وأطلق سراحه بعفو ملكي في “ .العلنیة للمؤسسات الحكومیة

قضایا  ، في أعقاب انتقادات دولیة، وفرض علیه حظرًا للسفر في٢٠١٥
 .أخرى

إهانة ”، ووجهت إلیه تهمتي ٢٠١٥ابریل  ٢وقد تم القبض على رجب في 
، والتي یواجه “نشر شائعات كاذبة في زمن الحرب”و “ هیئة نظامیة

أعوام في السجن، وذلك على خلفیة سلسلة من  ١٠بسببهما ما یصل إلى 
ء بشأن سو  ٢٠١٥التغریدات ومقاالت الرأي التي كتبها في شهر مارس 
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المعاملة التي تعرض لها السجناء في سجن جو ومشاركة البحرین في 
 ٨٣.التحالف الذي تقوده السعودیة في الیمن

 لعبداهلادي اخلواجة يف سجنه وتردي الرعاية الصحيةظروف سيئة 

قام كل من عبدالهادي الخواجة والدكتورعبد الجلیل السنكیس بسلسلة متكررة 
لقبض علیهم،  بهدف لفت االنتباه إلى من اإلضرابات عن الطعام منذ ا

انهم جزء من . الظروف السیئة في السجون والتعذیب الذي یتعرضون له
مجموعة من النشطاء والمدافعین عن حقوق اإلنسان والمعروفة بإسم 

، والذین حكم علیهم بالسجن مدى الحیاة لدورهم في ١٣البحرین 
 . ٢٠١١االحتجاجات السلمیة  سنة 

راب االخیر للخواجة اثنین وثالثین یوما، وانهى االضراب في واستمر االض
، وأوجز الخواجة أسباب إضرابه األخیر عن الطعام في ٢٠١٥مایو  ٢١

إن ”: رسالة مفتوحة نشرها مركز الخلیج لحقوق اإلنسان، وجاء في جزء منها
في سجن جو أصبح یعرف بمبنى التعذیب، وانا شخصیًا ال  ١٠بناء رقم 

ان هذا النوع من التعذیب . اع صرخات الضحایا من هناكأكف عن سم
، ٢٠١١والذي أسمع صداه في األشهر القلیلة الماضیة هو األسوأ منذ عام 

وكذلك فأن االنتهاكات التي وقعت خالل الفترة الماضیة تتعدى حدود 
وقد حاولت إدارة السجن بطریقة ممنهجة منع تسریب هذه . الوصف

                                            
155180=p?/net.anhri://http ٨٣ 
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وذلك من خالل تتبع السجناء خالل المكالمات  المعلومات لخارج السجن
  ".الهاتفیة والمضایقات عند الزیارات العائلیة

  مالحقات قضائية للناشطة احلقوقية زينب اخلواجة

الحقت السلطات الناشطة زینب الخواجة قضائیا فقد أصدرت محكمة 
حكمها على الناشطة الحقوقیة زینب الخواجة  ٢٠١٥یونیو  ٢بحرینیة في 

دینار إلیقاف التنفیذ، بتهمة دخول منطقة  ٣٠٠أشهر وكفالة  ٩حبس بال
هانة موظف عام ٕ  .محظورة وهي سجن جو المركزي، وا

،  زینب ٢٠١٤كانت السلطات في البحرین قد احتجزت في أغسطس 
الخواجة لعدة ساعات خالل توجهها لزیارة والدها الحقوقي البارز عبد 

اة بسبب نشاطه السلمي في مجال المسجون مدى الحی-الهادي الخواجة 
، بحجة اختراقها منطقة محظورة، ”جو المركزي”في سجن  -حقوق اإلنسان

 .ثم أفرجوا عنها وقاموا بإحالة البالغ المقدم ضدها إلى النیابة البحرینیة

، حكما ٢٠١٥أكتوبر  ٢٢وفي قضیة أخرى أصدرت محكمة االستئناف في 
ة من ثالث سنوات إلى سنة واحدة بخفض الحكم بالسجن بحق زینب الخواج

في ) آالف دوالر ٨(وتأیید الغرامة المقدر قیمتها بثالثة آالف دینار 
 .، على خلفیة تمزیق صورته“إهانة الملك”االستئناف بقضیة 
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، حكمًا ٢٠١٤وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في الرابع من دیسمبر 
، وغرامة قیمتها ثالثة ، بالسجن ثالث سنوات”زینب الخواجة”على الناشطة 

، على خلفیة طلب زینب الخواجة الكلمة “إهانة الملك”آالف دینار بتهمة 
أنا ابنة رجل فخور “ ، وقالت ٢٠١٤في نهایة جلسة محاكمتها في أكتوبر 

بنفسه ورجال حرا، ولدتني أمي حرة وسألد طفال ذكرا حرا حتى ولو كان 
االحتجاج ضد الظلم داخل سجوننا، ومن حقي ومسئولیتي كشخص حر 
، ثم قامت بتمزیق “والظالمین وأتمسك بهذا الحق وافتخر بهذه المسئولیة

 .صورة لملك البحرین، وهو ما اعتبرته السلطات إهانة للملك

 عبداجلليل السنكيس

ال یزال المدافع الحقوقي عبدالجلیل السنكیس قابعا في السجن ضمن ظروف 
اإلنسان، على الرغم من الدعو  سیئة بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق

 .ات الدولیة الطالق سراحه

عبد الجلیل السنكیس أكادیمي ومهندس بحریني، مدون، وناشط في مجال 
حقوق اإلنسان، والمتحدث الرسمي، ورئیس مكتب حقوق اإلنسان لحركة 
حق للحریات المدنیة والدیمقراطیة، وعضو مجلس إدارة حركة الوفاق قبل 

، وهو واحد من مجموعة من النشطاء ٢٠٠٥في عام  ان یستقیل منها
، والذین حكم ١٣والمدافعین عن حقوق اإلنسان والمعروفة بإسم البحرین 

 . ٢٠١١علیهم بالسجن مدى الحیاة لدورهم في االحتجاجات السلمیة  سنة 
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، لجذب ٢٠١٥مارس  ٢١ودخل السنكیس في اضراب عن الطعام في 
ئة والتعذیب، بما في ذلك العنف الذي وقع  االنتباه إلى ظروف السجن السی

، واعلن انه مستمر في اإلضراب حتى ٢٠١٥مارس ١٠بسجن جو في 
 .تحسین ظروف سجناء الرأي في سجن جو

، نظرا لتدهور حالته ٢٠١٥إبریل  ١نقل السنكیس الى مستشفى القلعة في 
الصحیة خاصة وانه ویعاني أیضا من مرض الدیسك في أسفل الظهر 

 .بة، وترفض السلطات  حصوله على العنایة الصحیة المالئمةوالرق

للدفاع عن سجناء الرأي العرب، التي “ حقهم_حریتهم#”وقد أعلنت حملة 
في “ الشبكة العربیة لمعلومات حقوق االنسان“و“ مهارات”أطلقتها مؤسسة 

، وانضم الیها اعضاء المجموعة العربیة في شبكة أیفكس ٢٠١٥مایو  ٤
، “مركز الخلیج لحقوق االنسان”، “مؤسسة حریة الفكر والتعبیر”م الدولیة وه

، منظمة تبادل االعالم “مارش”، جمعیة “مركز البحرین لحقوق االنسان”
امریكیون من اجل الدیمقراطیة وحقوق االنسان في ”، )سمكس(االجتماعي 

، عن “مدى”، جمعیة اعالم، ومؤسسة “یقظة”، اضافة الى جمعیة “البحرین
ار الناشط والحقوقي البحریني عبد الجلیل یوسف السنكیس، لیكون اختی

 .٢٠١٥سجین الحملة لشهر نوفمبر
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 املدافع عن حقوق اإلنسان ناجي فتيل

ناجي فتیل هو ناشط حقوقي وعضو مجلس إدارة جمعیة شباب البحرین 
سنة بسبب نشاطاته بمجال  ١٥لحقوق اإلنسان، حكم علیه بالسجن لمدة 

 ١٠، وقد اصیب بشكل بالغ خالل أحداث ٢٠١٣في سنة حقوق اإلنسان 
، في سجن جو بعد احتجاج  قام به السجناء و تم قمعه بعنف ٢٠١٥مارس

، “للتعذیب الجسدي والنفسي”وكان فتیل من بین السجناء الذین یتعرضون 
 .وعانى من كسر في الساق واألنف

 املدافع عن حقوق اإلنسان حسني جواد

بمداهمة منزل المدافع عن  ٢٠١٥فبرایر  ١٦یوم  قامت قوات األمن فجر
جهزة ألستیالء على جواز سفره واالواعتقاله وا“ حسین جواد”نسان إلحقوق ا

ذكَر أن حسین  اإللكترونیة الخاصة به، ونقله إلى مبنى التحقیقات الجنائیة، یُ
جواد یتعرض للعدید من المضایقات بسبب نشاطه الحقوقي، كما تجري 

هانة ملك البحرین والتحریض على نظام الحكم من خالل محاكمته بتهم إ
 .حسابة على موقع تویتر

 



٢٠١ 

 ”وعد“إبراهيم شريف القيادي يف مجعية العمل الوطني الدميقراطي 

، منزل ٢٠١٥یولیو  ١٢داهمت قوات االمن في الثالثة والنصف فجر 
واقتادته ، “وعد”إبراهیم شریف القیادي في جمعیة العمل الوطني الدیمقراطي 

الي مركز شرطة المحرق، وبدأت التحقیق معه دون حضور محامیه في 
اتهامات بالتحریض علي كراهیة النظام، علي خلفیة كلمته خالل حفل تأبین 
اكد فیها علي فكرة التغییر والملكیة الدستوریة، ورفض التمییز الطائفي، 

د حل سوي ووصف الحكومة بالفاشلة، وأكد في نهایة كلمته انه ال یوج
 .االصالح

، مع مجموعة ٢٠١١من مارس  ١٧، اعتقل في “إبراهیم شریف”ویذكر ان 
من قیادات ورموز الحراك الشعبي المطالبین باالصالح والملكیة الدستوریة، 
بموجب مجموعة اتهامات منها تعكیر األمن والتحریض على التظاهر 

وجة إحتجاجات والعمل على قلب الحكم، علي خلفیة مشاركته في اكبر م
سلمیة شهدتها البحرین في السنوات األخیرة والتي اندلعت في منتصف 

 .٢٠١١فبرایر 

، من قبل ٢٠١١یونیو  ٢٢وحكم علیه وعدد من رموز الحراك الشعبي، في 
محكمة عسكریة استثنائیة بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم االفراج عنه في 

 .السجن، بعد اربعة اعوام قضاها في ٢٠١٥یونیو  ٢٠
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 قضية الشيخ علي سلمان

مازال القضاء ینظر قضیة الشیخ علي سلمان وفي الجلسة األولى 
، رفض القاضي أن یأذن لمحامیه بتقدیم ٢٠١٥سبتمبر  ١٥لالستئناف في 

 .أدلة تبرئة محتملة، كما فعل في جلسات سابقة ومن دون أي تفسیر

 ١٦وفي . ٢٠١٤ دیسمبر ٢٩وظل سلمان رهن االحتجاز منذ اعتقاله یوم 
، أدانته المحكمة الكبرى الجنائیة الرابعة في البحرین بثالث ٢٠١٥یونیة 
، وبرئته من باقي التهم، وحكمت علیه بالسجن “تتعلق بحریة التعبیر”تهم 

 .لمدة أربع سنوات

، ٢٠١٤دیسمبر  ٢٩وكانت وزارة الداخلیة قد ألقت القبض على سلمان في
بالتحریض على كراهیة نظام الحكم، والدعوة وتم التحقیق معه في اتهامات 

ثارة الشباب بالفتوي بشرعیة الخروج علي  ٕ إلسقاط نظام الحكم بالقوة، وا
هانة القضاء والسلطة التنفیذیة، واالستقواء بالخارِج، وبث بیانات  ٕ الحاكم، وا
وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر واإلخالل باألمن وغیرها من االتهامات 

ا ألقاها في الفترة بین عامي المطاطة ً طب  .٢٠١٤و ٢٠١٢، علي خلفیة خُ

 ”فاضل عباس“احلكم حببس الكاتب البحريني 

، حكما بحبس الكاتب ٢٠١٥یونیو  ٢٨أصدرت المحكمة الجنائیة في 
الصحفي وعضو جمعیة الصحفیین البحرینیة واألمین العام للتجمع الوطني 
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، لمدة خمس سنوات بتهمة “سفاضل عبا”الدیمقراطي الوحدوي البحریني 
شاعات كاذبة في زمن الحرب، على خلفیة اعالن ادانته  ٕ إذاعة أخبار وا

 .للحرب التي تشنها السعودیة والدول المتحالفة معها على الیمن

من مارس  ٢٧، في “وكانت قوات االمن البحرینیة قد اعتقلت فاضل عباس
لضربات العسكریة التي ، بعد إصدار التجمع الوطني بیانا أدان فیه ا٢٠١٥

تقوم بها المملكة العربیة السعودیة، وحلفائها ضد أهداف یمنیة في العملیة 
 .التي یطلق علیها عاصفة الحزم

 أشهر ٨حكم بسجن الناشطة غادة جشمري سنة و

غادة ”، حكما بسجن الناشطة ٢٠١٥یونیو  ٩أصدرت محكمة بحرینیة في 
دینار لوقف  ٤٠٠تقدّر بمبلغ  أشهر ودفع كفالة ٨، لمدة سنة و“جشمیر

التنفیذ، بدعوي سب موظفین عمومیین على صفحتها في موقع التواصل 
 .“تویتر“االجتماعي

وكانت ادارة مكافحة الجرائم االلكترونیة قد استدعت الناشطة غادة جشمیر  
، للتحقیق معها بالغ تقدم به الضابط ٢٠١٤في التاسع من سبتمبر عام 

على خلفیة “ الملك حمد“ آل خلیفة، مدیر مستشفي سلمان بن عطیة اهللا
مجموعة التغریدات التي كتبتها عن ما یجري في المستشفى، وتم تحویل 

حبس الناشطة  ٢٠١٤سبتمبر  ١٥البالغ إلى نیابة الشمالیة التي قررت في 
 .أیام على ذمة التحقیق بتهمة السب و القذف ٧“ غادة جمشیر“
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الملك ”ت في تغریدتها تخصیص مستشفي وكانت غادة جشمیر قد انتقد 
الذي یدیره الجیش للمجنسین واألجانب، وتردي الخدمات الطبیة في “ حمد

 ٨٤.أحدث مستشفى في البحرین

 اسقاط اجلنسية عن املعارضني واملدافعني عن حقوق اإلنسان

زادت البحرین من اتخاذ اسقاط الجنسیة كعقوبة في مواجهة المعارضین 
، أصدرت وزارة داخلیة مرسوما بإلغاء ٢٠١٥ینایر  ٣١السیاسیین ففي 

غیر قانونیة، وشملت قائمة "شخصا بدعوى القیام بأعمال  ٧٢الجنسیة عن 
السید : األسماء التي قدمتها الوزارة خمسة مدافعین عن حقوق اإلنسان، هم

سید أحمد الوداعي ، والسید علي عبد االمام ، والسید عباس بوصفوان ، 
 .جاسم ، و الدكتور علي الدیري  والسید حسین

السید أحمد الوداعي مدیر الدعم في معهد البحرین للحقوق والدیمقراطیة 
)BIRD ( وعلي عبد اإلمام هو المدون والناشط في مجال حریة التعبیر ،

الذي استهدفته السلطات البحرینیة منذ أن بدأ ملتقى بحرین أون الین، وفي 
كم علیه غیابیا٢٠١١عام  ، “التخطیط النقالب”سنة بتهمة  ١٥بالسجن  ، حُ

، وعباس بوصفوان، ٢٠١٣وتمكن من مغادرة البحرین إلى لندن في مایو 
هو صحفي مؤید للدیمقراطیة ومقره في لندن، وهو أیضا رئیس مركز 

، ویقوم بأبحاث في أسباب وعواقب ) BCSL(البحرین للدراسات في لندن 
                                            

١٤٥٥٠٩=p?/net.anhri://http ٨٤ 
 



٢٠٥ 

ن یوسف محمد جاسم، هو صحفي حسی. في البحرین ٢٠١١انتفاضة عام 
و علي الدیري، هو مؤسس المنتدى . حقوق اإلنسان مع قناة اللؤلؤة ومدون

 .االخباري على شبكة االنترنت مرآة البحرین

) ج( ١٠وكان المرسوم الذي وافق علیه مجلس الوزراء قد صدر وفقا للمادة 
لمواطنة وقد ألغى ا. ٢٠١٤من قانون الجنسیة البحریني وتعدیالته عام 

، بزعم اتهامهم في عدد من )شخصا ٧٢(لمجموعة أخرى من المواطنین 
التجسس لصالح دول أجنبیة وتجنید أشخاص لوسائل ”القضایا، بما في ذلك 

، و “تمویل مجموعات تقوم بتنفیذ عملیات إرهابیة”، و “اإلعالم االجتماعي
التحریض “، و“السعى لتشكیل جماعة إرهابیة”، و “تشویه صورة النظام”

االنتماء إلى الجماعات “، و“والدعوة إلى تغییر النظام بوسائل غیر مشروعة
 ٨٥.“التشهیر بالدول الشقیقة”، و “اإلرهابیة المقاتلة في الخارج
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  مقدمة

 ٦٣، على قانون رقم ٢٠١٥یونیو  ١٦أقر مجلس األمة في جلسته یوم 
مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، قالت عنه سارة لیا ، في شأن ٢٠١٥لسنة 

یأتي هذا : "ویتسن، المدیرة التنفیذیة لقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
القانون الجدید في توقیت مالحقة الكویت للعدید من ساسة المعارضة 
ونشطائها، وللصحفیین وغیرهم من منتقدي الحكومة، باستخدام تفسیرات 

ویبدو أن القانون قد . األخالقیة واشتراطات األمن القوميفضفاضة للدوافع 
مم كي یتیح للسلطات مساحة قانونیة أوسع لتقلیص حقوق الكویتیین في  صُ

 ٨٦".حریة التعبیر

وأعلنت جهات عدة كویتیة رفضها له واعتبرته قانونًا قمعیًا جدیدًا مقیدًا 
مكافحة الجرائم للحریات، خصوصًا حریة الرأي وحریة التعبیر، تحت ستار 

 .اإللكترونیة، یضاف إلى ما سبقه من قوانین مشابهة

 مسلم الرباك، ومرددي خطابه

او " لن نسمح لك"استحوذت قضیة خطاب مسلم البراك المعروف باسم 
، ومحاكمته والحكم الجائر بحقه، وطریقة إلقاء القبض "ساحة االرادة"خطاب 

على مساحة كبیرة من الرأي علیه لتنفیذ الحكم، ومحاكمة مرددي خطابه 
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العام الكویتي والحقوقي ویرجع ذلك لسالمة موقف البراك ومرددي خطابه 
الواضح للعامة، ولضخامة عدد من تم محاكمتهم بسبب تردید الخطاب 

 "ضمیر األمة"ولكون البراك أصبح یطلق علیه لقب 

لمبنى هو اسم ندوة عامة حاشدة أقیمت في الساحة المقابلة “ كفى عبثاً ”و
،  خالل شهر أكتوبر “ساحة اإلرادة”مجلس األمة الكویتي والمعروفة باسم 

، وألقى فیها النائب السابق في البرلمان الكویتي وأمین عام ٢٠١٢من عام 
حركة العمل الشعبي، مسلم البراك، خطابا وجه فیه الحدیث ألمیر الكویت 

لوبهم حقد دفین بعض مستشاریك لهم مصالح تجاریة وبعضهم في ق”قائًال 
على الشعب والدیموقراطیة فال تجعل سلطاتك وأنت أمیر ممرا لمصالحهم 

إسمع  –وأحقادهم فأسوأ استشارة هي التي تجمع بین رأس المال والسلطة 
أو تنحدر الكویت الى هاویة الحكم .. صوتنا القادم من سلطة الشعب

، فصدر “راتوكررها تسع م –الفردي ونحن لن نسمح لك یا سمو األمیر 
حالة  ٕ فردا من مرددي  ٦٧الحكم بحبس البراك سنتین مع الشغل والنفاذ وا

الخطاب الى المحكمة في قضایا متفرقة، مازالت تنظر امام القضاء حتى 
 .الیوم

، حكما بتأیید ٢٠١٥مایو  ١٨حیث أصدرت محكمة النقض الكویتیة في 
لمدة عامین علي خلفیة ” مسلم البراك”الحكم بسجن النائب الكویتي السابق 

 .التهم الموجهة إلیه باإلساءة ألمیر الكویت 
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بإدانة البراك بتهمة  ٢٠١٣وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في 
وقضت محكمة أول درجة  ٢٠١٢اإلساءة لألمیر في خطاب ألقاه عام 

سنوات، وهو الحكم الذي تم تخفیفه باالستئناف لیصبح سنتین  ٥بسجنه 
 .فقط

امت قوات كبیرة من األمن باقتحام مزرعة براك محمد البراك شقیق األمین وق
، حیث قامت القوات األمنیة ٢٠١٥یونیو  ٣العام للحركة مسلم البراك، فجر 

التي داهمت المزرعة بتكسیر األبواب الخارجیة والداخلیة وأطلقوا الرصاص 
 .ز إذن النیابةالحي في الهواء لترهیب العمال وقاموا بالتفتیش دون إبرا

وألقت قوات األمن القبض على البراك، وتسعة أفراد من أسرته فجر السبت 
، لتنفیذ حكم نهائي صدر بحقه من محكمة التمییز ٢٠١٥یونیو  ١٣

المخصص للمحكومین باإلعدام في  ٢، وتم إیداعه بالسجن رقم )النقض(
، إذ من "نفسیابغرض ایذاؤه ". ووضع في زنزانة انفرادیة.. قضایا المخدرات

عنبر أمن "المعتاد أن یتم وضع المحكومین في قضایا من هذا النوع في 
 .بالسجن المركزي" الدولة

ومسلم البراك هو معارض سیاسي كویتي، واألمین العام لحركة العمل 
 ٢٠١٢، وبرلماني سابق فاز في االنتخابات التشریعیة عام "حشد"الشعبي 

 .١٩٥٦ینایر عام  ٣٠في ضمن التكتل الشعبي ، وقد ولد 
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 ٢١، حكما بحبس ٢٠١٥یونیو  ١٦وأصدرت محكمة الجنایات الكویتیة في 
دینار  ٢٠٠٠مواطن سنتین مع وقف تنفیذ الحكم لمدة ثالث سنوات، وكفالة 

. تقریبا، بتهمة تردید خطاب النائب السابق مسلم البراك) دوالر ٦٦١٨(
سالم النمالن، خالد  جمعان الحربش، فالح الصواغ، محمد الخلیفة،(

الطاحوس، خالد شخیر، مبارك الوعالن، فیصل المسلم، فیصل الیحیى، 
انور الفكر، عبداهللا البرغش، فهد الزامل، زاید الزید، احمد سیار، عایض 
العتیبي، محمد العتیبي، فهد ماطر، خالد المطیري، ناصر المطیري، نایف 

 ).العجمي، خالد الشمري

 جروب الفنطاس

،  قرارًا في “المستشار ضرار العسعوسي”لنائب العام الكویتي، أصدر ا
حضار ٢٠١٥التاسع من یولیو  ٕ من مستخدمي تطبیق  ١٣، بضبط وا

واتساب من بینهم أربعة من أبناء األسرة الحاكمة في القضیة المعروفة باسم 
إذاعة أخبار كاذبة من شأنها ”، ووجهت إلیهم النیابة تهم .“جروب الفنطاس”

اإلساءة والتشهیر والطعن برجال القضاء “، و“ار بالبالد وأمنهااإلضر 
تهمة ”، كما وجهت إلیهم النیابة “والتشكیك بذممهم المالیة واتهامهم بالرشوة

 .“إساءة استعمال الهاتف
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وكانت أجهزة األمن قد ألقت القبض علي عدد من المتظاهرین السلمیین في 
مارس  ٢٣، مساء االثنین )الكویتي ساحة أمام مجلس األمة(“ ساحة اإلرادة”

 .، ووجهت لهم تهم التجمهر وخرق قانون التجمعات٢٠١٥

وزعمت أجهزة األمن انها بفحص الهاتف المحمول ألحد المتظاهرین وجدت 
، یشارك فیه “جروب الفنطاس”رسائل متبادلة في جروب أطلق علیه اسم 

عالمیین بهدف أفراد من األسرة الحاكمة ونواب سابقین ومحامین  ٕ وا
التحریض علي إحداث البلبلة واإلضرار بمصالح الوطن واإلساءة إلي 

 .القضاء والتشكیك في نزاهته والتحریض علي سلطات الدولة

، بتأجیل المحاكمة ورفعت ٢٠١٥سبتمبر  ٢١وقضت محكمة الجنایات في 
عبد المحسن العتیقي، خلیفة ”: من المتهمین بها وهم ٩منع السفر عن 

باح، أحمد الصباح، عذبي الصباح، یوسف العیسى، فواز الصباح، الص
 .“سعود العصفور، أحمد سیار، جراح الظفیري

 ”عبد اهللا سامل الصباح“الشيخ 

كما طال قمع حریة التعبیر أفراد من األسرة الحاكمة منهم من اتهم فیما 
، “عبد اهللا سالم الصباح”یعرف بجروب الفنطاس، ومنهم أیضا الشیخ 

بب تغریداته علي موقع تویتر، فقد قامت سلطات األمن الكویتیة بإلقاء بس
أحد أحفاد شقیق أمیر (، “عبد اهللا سالم الصباح”القبض علي الشیخ 

، للتحقیق معه بتهمة ٢٠١٥یونیو  ٥، أثناء عودته للكویت في )الكویت
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شاعة أخبار كاذبة من شأنها زعزعة األمن “المساس بالذات األمیریة” ٕ ، وا
 ٢٨، وفي جلسة "تویتر”ن خالل النشر على موقع التواصل االجتماعي م

، أصدرت محكمة الجنایات حكما ببراءة، عبد اهللا سالم ٢٠١٥یولیو 
الصباح، وقالت مصادر صحفیة أن حكم البراءة جاء القتناع المحكمة بعدم 

  . ملكیة عبد اهللا للحساب الذي یكتب باسمه على تویتر

 ةاإلساءة إيل السعودي

 تغريد -اإلساءة مللك السعودية الراحل  –نواف اهلندال 

استحدثت السلطات الكویتیة تهمة للزج بالمغردین على موقع تویتر تسمى 
اإلساءة إلى السعودیة ربما یعود ذلك لتوسع دور السعودیة في الخلیج 

 ومحاولة إیجاد دور إقلیمي

عتاد أن تُتداول أخبارًا یومیة ع ُ ن استدعاء واعتقال وأنه أصبح من الم
ومحاكمات نشطاء كویتیین بسبب أرائهم الناقدة على مواقع التواصل 

وتوجیه االتهامات لهم “ تویتر”االجتماعي وخاصًة موقع التدوین القصیر 
 على خلفیة تعبیرهم على آرائهم من خالل حساباتهم الخاصة علیه

ینایر  ٢٦ل في فقد صدرت مذكرة اعتقال بحق المدافع الحقوقي نواف الهندا
، من قبل جهاز أمن الدولة الكویتي، وذلك أثناء تواجده خارج دولة ٢٠١٥

الكویت، بزعم اإلساءة لملك السعودیة الراحل على خلفیة تدوینات قصیرة قام 



٢١٤ 

عقِب “ تویتر”بنشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي 
 .وفاة ملك السعودیة

 لقاء تليفزيوني –اإلساءة للسعودية  –الدكتور حاكم املطريي 

، ببراءة الدكتور حاكم ٢٠١٥مایو  ١٩قضت محكمة الجنایات في 
المطیري أمین عام حزب األمة اإلسالمي الكویتي من تهمة اإلساءة 

 .للسعودیة على خلفیة لقاء تلفزیوني سابق

، وبحسب ٢٠١٥ویذكر ان المطیري قد تم القبض علیه في منتصف مارس 
وزارة الداخلیة وقتها أن القبض علیه جاء بناء على أمر النیابة  تصریحات

العامة بتهمة اإلساءة البالغة للملكة العربیة السعودیة خالل مقابلة أجراها 
المطیري إلحدى القنوات التلفزیونیة عن وفاة محمد المفرح أمین عام حزب 

 .األمة السعودي

 تغريد - السعودية إهانة  – ”أبو عسم“حممد العجمي املعروف بـ 

، بحبس الناشط محمد ٢٠١٥مایو  ١٩أمرت محكمة الجنایات الكویتیة في 
یومًا على ذمة قضیة أمن دولة بتهمة  ٣٠“ أبو عسم”العجمي المعروف بـ 

إهانة المملكة العربیة السعودیة بسبب تغریدة كتبها عبر حسابه على موقع 
 .تویتر
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، من محكمة ٢٠١٥مایو  ١٨یذكر أن العجمي قد حصل على البراءة 
على خلفیة تغریدة كتبها في وقت “ ازدراء األدیان”الجنح الكویتیة بتهمة 

 .سابقا ستنكر فیها سحب الجنسیة من الداعیة نبیل العوضي

 تغريد -اإلساءة للسعودية وإهانة أمري الكويت  –عبد الرمحن العجمي 

ءة المغرد ، حكما ببرا٢٠١٥نوفمبر  ١١أصدرت محكمة االستئناف في 
لغاء  ٕ عبدالرحمن العجمي من تهم اإلساءة للذات األمیریة وللسعودیة، وا

سنوات مع الشغل والنفاذ،  ٤الحكم الصادر من محكمة الجنایات بسجنه 
 .“تویتر”على خلفیة نشره تغریدات على موقع التواصل االجتماعي 

 تغريد - إهانة السعودية  –صقر احلشاش 

، الحكم ٢٠١٥یونیو  ١الكویتیة صباح ) قضالن(أیدت محكمة التمییز 
ا في  ً  ٢٧الصادر من محكمة الجنایات برئاسة المستشار أحمد الیاسین غیابی

، ببراءة المغرد الكویتي صقر الحشاش في قضیة أمن دولة، ٢٠١٥مایو 
 .بتهمة إهانة السعودیة على خلفیة تغریدات له على موقع تویتر

حكما على الناشط  ٢٠١٤ینایر  ٥وأصدرت محكمة التمییز الكویتیة 
غرِد  ُ ، بالحبس لمدة سنة وثمانیة أشهر على خلفیة ”صقر الحشاش”والم

اتهامه باإلساءة للذات األمیریة من خالل تدوینات قصیرة كان قد قام 
 .”تویتر”بكتابتها على حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي 
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 تغريد -اإلساءة للسعودية  –ناصر الصميط 

، ببراءة المغرد ٢٠١٥یونیو  ١٤قضت محكمة الجنایات الكویتیة، في 
، من تهمة اإلساءة إلى المملكة العربیة السعودیة، علي “ناصر الصمیط”

، ٢٠١٥ینایر  ٢٤، بعد إلقاء القبض علیه في .“تویتر”حسابه في موقع 
القیام بعمل عدائي ضد دولة أجنبیة "حیث وجهت له النیابة العامة تهمة 

، وكان الصمیط قد أطلق تغریدة عقب وفاة الملك "في مكان عام) السعودیة(
، اعتبرتها سفارة السعودیة مسیئة، “عبداهللا بن عبدالعزیز”السعودي الراحل 

 .وتقدمت بشكوى للخارجیة الكویتیة التي رفعت دعوى قضائیة ضده

 تغريد -اإلساءة لإلمارات والسعودية  –حامد بويابس 

، بحبس اإلعالمي ٢٠١٥نوفمبر  ٢٣الجنایات الكویتیة، قضت محكمة 
سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضیة اإلساءة إلى  ٤والمغرد حامد بویابس 

المملكة العربیة السعودیة، وكانت النیابة العامة قد أصدرت قرارا في نوفمبر 
یداعه السجن ٢٠١٤ ٕ ، بحبس حامد بویابس عشرة أیام على ذمة التحقیق، وا
 .“بسبب إساءته للمملكة العربیة السعودیة على تویتر”زي المرك

 تغريد -اإلساءة للسعودية  –طارق املطريي 

اعتقلت قوات األمن طارق المطیري رئیس الحركة الدیمقراطیة المدنیة 
، ووجهت له ٢٠١٥مارس  ١٨من أمام منزله في السرة صباح ) حدم(
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ولة أجنبیة دون إذن، اتهامات هي القیام بعمل عدائي ضد د ٤النیابة 
ا أخبار وبیانات كاذبة حول األوضاع الداخلیة للبالد من  والثانیة إذاعة عمدً
ا على قلب نظام الحكم  ً شأنها إضعاف هیبة الدولة، والثالثة التحریض علن
ا إساءة استخدام الهاتف، ویذكر أن الشكوى ضده موجهة  ً في الكویت، وأخیر

 .س من السفارة السعودیةویتیة ولیمن وزارة الخارجیة الك

، حكما ببراءة المطیري ٢٠١٥نوفمبر  ٢٣وأصدرت محكمة الجنایات في 
 ٨٧.من تهمة اإلساءة للسعودیة عبر تویتر

 تغريد -اإلساءة للبحرين، السعودية  –النائب عبداحلميد دشتي 

، ٢٠١٤استمرت قضیة النائب عبدالحمید دشتي في المحاكم منذ العام 
نائب الكویتي عبد الحمید دشتي باتهام النیابة العامة له، حیث بدأت قضیة ال

قام بغیر إذن من الحكومة بعمل ” ٢٠١٤أنه في أواخر شهر سبتمبر 
عدائي ضد دولة أجنبیة من شأنه تعریض الكویت لخطر قطع العالقات 
السیاسیة معها بأن أطلق على حسابه اإللكتروني المقید على برنامج 

عددا من التغریدات بقصد تشویه أسلوب الحكم “ ویترت”التواصل االجتماعي 
في مملكة البحرین وتحریض شعبها على تقویض نظامه بطریقة غیر 

  .“مشروعة
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قدمت السفارة السعودیة في الكویت مذكرة لوزارة الخارجیة الكویتیة - ٢
تطالب فیها بمحاكمة النائب البرلماني عبدالحمید دشتي ، فیما وصفته 

 .“لمتكررة التي وجهها إلى المملكة في وسائل إعالماإلساءات ا“بـ

على “ عاصفة الحزم”وتأتي هذه الشكوى على خلفیة قیام دشتي بنقد عملیة 
الحوثیین في الیمن، في حدیث تلیفزیوني عبر إحدى القنوات الفضائیة، 

 .“ستدمر كل دول الخلیج”معتبرا أن تلك الحرب 

، تأجیل قضیة ٢٠١٥تمبر سب ١٠وقررت محكمة الجنایات الكویتیة 
المتهم بها عضو مجلس األمة الكویتي عبد الحمید “ االساءة للسعودیة”

  .أكتوبر لحضور المتهم ٨دشتي لجلسة 

 احلرب على اليمن وصداها على املغردين

قابلت الحرب التي شنتها السعودیة بالتعاون مع دول الخلیج وبعض الدول 
ربه منصور هادي ضد الحوثیین العربیة الي جانب الرئیس الیمني عبد

والرئیس السابق علي عبداهللا صالح اعتراض العدید في الكویت وعبر العدید 
من هؤالء عن أرائهم بطرق سلمیة مختلفة، وهو ما اعتبرته الحكومة 
الكویتیة إساءة للسعودیة، وتعریض العالقات مع المملكة للخطر، وقامت 

 .بمحاكمة المعترضین
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 تويرت -) احلرب على اليمن(ساءة اىل السعودية اال –خالد الشطي 

خالد ”القت مباحث أمن الدولة القبض علي المحامي وعضو مجلس األمة 
على إثر تغریداته علي موقع تویتر وانتقاده الحملة العسكریة “ حسین الشطي

 .“عاصفة الحزم“في الیمن ، والتي تقودها المملكة السعودیة والمعروفة باسم

حباط الروح المعنویة “ شطيال“ووجهت لـ ٕ تهم التطاول على سلطات األمیر وا
لرجال الجیش واإلساءة إلى المملكة العربیة السعودیة وتعریض العالقات 

 للخطر

سنة ، وهو عضو مجلس األمة الكویتي ومتخصص  ٤٥ویبلغ خالد الشطي 
الكویتیة، “ الدار”في الشؤون السیاسیة واإلستراتیجیة ویكتب في جریدة 

 .ضو جمعیة الصحافیین الكویتیةوع

ویعمل الشطي في المحاماة وهو عضو مجلس إدارة جمعیة المحامین 
وعضو اتحاد المحامین العرب، صدرت له موسوعة قانونیة شملت القوانین 

 .،“الموسوعة في التحكیم”العربیة والدولیة في التحكیم تحت عنوان 

كما یعد والشطي أیضا مدافع عن حقوق اإلنسان یدافع عن ضحایا  
التطرف الطائفي واإلرهاب الفكري واالعتداء القمعي، ونشط في الحركة 

 .الطالبیة والنقابیة بجامعة الكویت أثناء فترة دراسته
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 انتهاك احلق يف التظاهر السلمي

أول درجة ، حكم ٢٠١٥یونیو  ١٥أیدت محكمة االستئناف الكویتیة في 
ا من البدون  ٣٣ببراءة  ، وجهت لهم تهم التجمهر، )عدیمي الجنسیة(ناشًط

تالف سیارات األمن،  ٕ واإلخالل باألمن العام، واالعتداء على رجال األمن، وا
 .٢٠١١على خلفیة تظاهرة خرجت في الكویت نهایة عام 

 استمرار حماكمة املتظاهرين يف مسرية كرامة وطن األوىل

، بتغریم المتهمین ٢٠١٥یونیو  ٨لجنایات الكویتیة صباح قضت محكمة ا
ا  ٥٢في قضیة المشاركة في مسیرة كرامة وطن األولى وعددهم  ً  ١٠٠متهم

 .دینار كویتي لكل متهم

كانت القوات الخاصة قد ألقت القبض على العشرات من الشباب الذین 
القرب من ، المسیرة التي كانت ب٢٠١٢شاركوا في المسیرة في أكتوبر عام 

أبراج الكویت على شارع الخلیج العربي وفي ساحة اإلرادة جمعت أكثر من 
ألف مواطن ومواطنة جرى فضها بالقوة ما نتج عنه عشرات من  ١٥٠

المصابین، ووجهت لهم النیابة العامة تهم المشاركة في مسیرة بدون 
  .ترخیص ومقاومة رجال األمن واالعتداء علیهم واإلخالل باألمن
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 تظاهر -كمة وحظر سفر نواف اهلندال حما

، حظرًا للسفر ٢٠١٥مارس  ٢٥فرضت اإلدارة العامة للتحقیقات بتاریخ 
الكویت ”على المدافع عن حقوق اإلنسان نواف الهندال، مدیر منظمة 

، بینما كان یقوم ٢٠١٥مارس  ٢٣، عقب إلقاء القبض علیه في "ووتش
بعمله كراصد لالنتهاكات وذلك خالل تجمع سلمي في ساحة اإلرادة، ولم 

 . ٢٠١٥مارس  ٢٥حه إال في یطلق سرا

 تظاهر -حبس عبداحلكيم الفضلي وإبعاده عن البالد

، حكما بتأیید قرار إبعاد ٢٠١٥یونیو  ١١أصدرت محكمة الجنایات في 
عبد الحكیم الفضلي ) المحرومین من الجنسیة(“ البدون”المدافع عن حقوق 

 .ذدینار لوقف التنفی ٢٠٠عن البالد، حبسه سنة مع الشغل وكفالة 

، بحبس ٢٠١٥ینایر  ٢٩وكانت محكمة الجنایات الكویتیة، قد قضت في 
االشتراك في ”الفضلي سنة مع الشغل والنفاذ واإلبعاد عن البالد في قضیة 

بمحافظة الجهراء، شمال “ تیماء”، وذلك على خلفیة أحداث “تجمهر
، حینما نظم البدون تظاهرات استمرت لخمسة ٢٠١٤الكویت، في فبرایر 

 .م متتالیة لحث الحكومة الكویتیة على تسریع اإلجراءات لحل قضیتهمأیا
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  اتهامات السب والقذف

ذكر اإلعالمي جعفر محمد على حسابه الشخصي على تویتر أن محامیه 
مغردا أساؤوا لشخصه عبر مواقع التواصل  ٣٣٨تقدم بشكوى ضد 

 .االجتماعي

 سب وقذف –الربملاني السابق عبد احلميد دشتي 

، بحبس النائب ٢٠١٥مایو  ٢٧قضت محكمة الجنح الكویتیة في كما 
دینار لوقف  ٣٠٠البرلماني السابق عبد الحمید دشتي لمدة شهر وكفالة 

 .التنفیذ بعد إدانته بسب النائب السابق محمد الصقر

ا و ً دینار كفالة لوقف التنفیذ  ٣٠٠كما قضت المحكمة أیضًا بالحبس شهر
 .ریر جریدة الجریدة خالد هالل المطیريإلدانته بسب وقذف رئیس تح

 قضية نفي اإلعالمي سعد العجمي

، بعدم ٢٠١٥أكتوبر  ١٨حكمت محكمة االستئناف الكویتیة في 
االختصاص الوالئي في قضیة نفي اإلعالمي الكویتي سعد العجمي إلى 

وكانت وزارة الداخلیة الكویتیة قد أقدمت على تهجیر العجمي . خارج البالد
 .ب جنسیته نظرا لمواقفه المعارضة للحكومةبعد سح
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، سحب الجنسیة ٢٠١٤وكانت الحكومة الكویتیة قد قررت في شهر سبتمبر 
شخصا، بینهم اإلعالمي سعد العجمي رئیس اللجنة  ١٨الكویتیة من 

المعارضة، وسلمت اإلعالمي سعد العجمي إلى “ حشد”اإلعالمیة بحركة 
 . ٢٠١٥ابریل  ٢١السلطات األمنیة السعودیة، في 

 اهانة الرئيس املصري –تغريد  –النائب السابق صاحل املال 

ینایر  ٦استدعت السلطات النائب السابق صالح المال لالستجواب في 
هانة الرئیس . أیام ١٠، وامتد احتجازه لمدة ٢٠١٥ ٕ بتهمة إهانة األمیر وا

رها المصري وتعریض العالقات الثنائیة للخطر بسبب تغریدات كان قد نش
تم اإلفراج عن . ٢٠١٥ینایر ٦أثناء الزیارة الرسمیة للسیسي التي انتهت في 

  .، على ذمة محاكمته٢٠١٥ینایر  ١١المال بكفالة في 

لقاء  –اإلساءة لمصر  –ناصر الدویلة، مبارك الدویلة، طارق السویدان 
 تلیفزیوني

وشقیقه مبارك كشف النائب البرلماني السابق، ناصر الدویلة، عن مثوله هو 
 ٣الدویلة، والداعیة طارق السویدان للمحاكمة أمام المحاكم الكویتیة، في 

، بتهمة معارضة نظام الحكم في مصر، ووصف النظام ٢٠١٥أغسطس 
 .“االنقالب العسكري“المصري بـ
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، تأجیل قضیة أمن دولة متهم ٢٠١٥یونیو  ٩قررت محكمة الجنایات في 
بیعي، ومحمد السعید بتهمة اإلساءة للنظام فیها ناصر الدویلة، سعود الس

 .الحاكم في مصر والجیش المصري لإلطالع

 لقاء تليفزيوني –اإلساءة لإلمارات  –مبارك الدويلة 

، ببراءة النائب ٢٠١٥نوفمبر  ١٢قضت محكمة الجنایات الكویتیة الخمیس 
خلفیة  السابق مبارك الدویلة من تهمة اإلساءة لدولة اإلمارات العربیة، على

مة ضده من وزارة الخارجیة، متهمة إیاه باإلساءة الى العالقات  الشكوى المقدّ
مع دولة اإلمارات على خلفیة ما صرح به في لقاء تلیفزیوني مع قناة مجلس 

 .األمة

 لقاء تليفزيوني –خليفة اخلرايف 

قررت محكمة الجنایات تأجیل قضیة إهانة الدستور المتهم بها عضو 
السابق خلیفة الخرافي وطاقم برنامج توك شوك في قناة الیوم  مجلس البلدي

واتهم الخرافي باإلساءة وتحقیر الدستور الكویتي عندما ذكر في . للحكم
 المقابلة التلفزیونیة الدستور إلى مزبلة التاریخ
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 تويرت - مصريني بتهمة اإلساءة إىل الكويت   ٦القبض على 

عالم األمني بوزارة الداخلیة الكویتیة في أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإل
، عن قیام األجهزة األمنیة المختصة بإلقاء ٢٠١٥نوفمبر  ١١بیان لها یوم 
أحمد السید محمد (مواطنین مصریین یعملون بالكویت هم  ٦القبض على 

فرح، أحمد جابر أحمد عبدالسالم، محمد فرج علي سلیم، طارق عبدالحمید 
محمد الشوادفي عبید الشوادفي العشري، عبدالرحمن  عبدالحكیم عبدالحمید،

إساءة استغالل حساباتهم الشخصیة عبر ”، بتهمة )محمد عبدالرحمن أحمد
واستخدامها في بث وتردید عبارات ) الفیسبوك( مواقع اإلعالم اإللكتروني 

سب وقذف مسیئة بحق دولة الكویت ومؤسساتها والمواطنین ونشر رسائل 
قع المختلفة لتحریض الجالیة المصریة والدعوة لإلضراب مغرضة عبر الموا

ثارة مشاعر الكراهیة وتأجیج النفوس ٕ ، وذلك على خلفیة واقعة مشاجرة “وا
بین عاملین مصریین في الكویت ومواطنین كویتیین، حدثت في أحد 
المجمعات التجاریة في محافظة حولي، وتمت إحالة المصریین الستة إلى 

  .جهات التحقیق

 املساس بالذات االمريية –تغريد  –اهللا الرسام  عبد

عبداهللا ”، بحبس المغرد ٢٠١٥یونیو  ٢٤أصدرت محكمة الجنایات في 
، )دوالر ١٦٥٤تقریبا (دینار  ٥٠٠، سنة وثمانیة أشهر وكفالة قدرها “الرسام

لوقف تنفیذ الحكم لثالث سنوات علي خلفیة اتهامه بالمساس بالذات 
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قیامه بنشر تغریدة علي حسابه بموقع تویتر قال فیها األمیریة علي خلفیه 
هل تجرؤ حكومتنا أن تطلب من السفارة األمریكیة تذكرة مرور لنفي أحدهم ”

، إلي “سعد العجمي”في اشارة إلى ابعاد االعالمي . ″وال أكبر رأس!.. 
السعودیة بعد سحب الجنسیة الكویتیة منه تنفیذا للقانون الكویتي الذي یمنع 

 .الكویتي جنسیة اخري حمل

 تويرت -اإلساءة إىل النبي  –سارة الدريس 

حضار المغردة ٢٠١٥نوفمبر  ١٩أمرت النیابة العامة في  ٕ ، بضبط وا
والناشطة السیاسیة سارة الدریس، للتحقیق في اتهامها بالتطاول واإلساءة إلى 
مقام النبي محمد، عبر تغریدة لها على حسابها في موقع التواصل 

، على خلفیة بالغ تقدم به أحد المحامین إلى النائب “تویتر”االجتماعي 
، اتهم فیها سارة الدریس، بالتطاول واإلساءة إلى ٢٠١٥نوفمبر  ٤العام في 

مقام النبي محمد، إثر تغریدة لها حول روایة أحد كتب التراث لزواج النبي 
ع الشریعة محمد من صفیة بنت حیي بن أخطب، معتبرة أن ذلك یتنافى م

اإلسالمیة ویطرح أهمیة مراجعة كتب التراث والبحث في صحة الروایات 
حتى تنسجم مع الواقع وال تستغلها الجماعات المتطرفة التي تتخذ من مثل 

 .“للدعشنة”هذه الروایات مرجعا 

نوفمبر قررت النیابة العامة، إخالء سبیلها  ٢٤وبعد التحقیق معها في 
 .بكفالة ألف دینار
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 سات صحفيةمؤس

 إغالق دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر 

، قرارًا بتأیید حكم ٢٠١٥نوفمبر  ١٦في ) النقض(أصدرت محكمة التمییز 
محكمة االستئناف بالموافقة على قرار إغالق شركة دار الوطن للصحافة 
والطباعة والنشر، التي تصدر عنها صحیفة الوطن، وعدد من المجالت 

 .خالفتها اشتراطات الترخیصاألخرى، بدعوي م

، بالموافقة على ٢٠١٥مایو  ٢٤وكانت محكمة االستئناف قد قضت في 
قرار وزارة اإلعالم بإغالق دار الوطن، بعد االستشكال الذي قدمته الحكومة 

، ٢٠١٥ینایر  ٢٨على الحكم الصادر من قاضي األمور المستعجلة في 
دعوي، األمر الذي أدي إلي بوقف قرار وزارة اإلعالم لحین الفصل في ال

 .استمرار قرار إغالق دار الوطن

ویأتي الحكم النهائي لمحكمة النقض تأییدا لقرار وزارة اإلعالم الصادر في 
، بإغالق دار الوطن على اثر قیام وزارة التجارة والصناعة ٢٠١٥ینایر  ٢٢

بسحب ترخیص الشركة، بدعوي مخالفتها اشتراطات الحد األدنى من رأس 
لمال، حیث ینص القانون على سحب رخصة أي مؤسسة تخسر أكثر من ا

 .من رأسمالها% ٧٥
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والجدیر بالذكر أن صحیفة الوطن تعد من اكبر وسائل اإلعالم في الكویت 
، ١٩٦٢توزیعا، وقد صدرت ألول مرة كصحیفة سیاسیة أسبوعیة في عام 

خطها  ، وشهدت الصحیفة تحوال في١٩٧٤وتحولت إلي صحیفة یومیة عام 
، حیث تحولت إلى صحیفة تصنف على أنها معارضة ٢٠١٤السیاسي عام 

 .للحكومة

 منع كتب من املشاركة يف معرض الكتاب

قررت إدارة معرض الكتاب الدولي في الكویت، منع عدد من الكتب من 
نوفمبر  ١٨المشاركة في الدورة األربعین للمعرض الذي افتتح بالكویت في 

 .المعرض أسبابًا واضحة لهذا المنع ، ولم تبد إدارة٢٠١٥

وأعلن عدد من الكتاب عن حجب أعمالهم من المشاركة المعرض، وشملت 
القائمة الكتاب سعود السنعوسي الفائز بجائزة البوكر العالمیة للروایة العربیة 

ذكریات ”، والشاعر والروائي عبداهللا البصیص مؤلف روایة ٢٠١٣لعام 
، وعبدالوهاب الحمادي، ٢٠١٤ي شهر أغسطس التي منع تداولها ف“ ضالة

وفیصل الحبیني، والشاعر فیصل الرحیّل، والكاتبة واالدیبة دلع المفتي، 
 .وسلیمان الشطي، وروایة خرائط التیه للكاتبة بثینة العیسى
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 احلرية األكادميية 

 محد حممد املطر

ئب قضت محكمة االستئناف ببراءة أستاذ الكیمیاء بجامعة الكویت والنا
حمد محمد المطر، مما نسب إلیه في شكوى الهیئة . السابق بمجلس األمة د

العامة للبیئة من إثارة الهلع والفزع بین الناس بعد تحذیره للمواطنین بعدم 
 .أكل السمك بسبب تلوث شواطئ البحر الكویتیة

وقد أحیل المطر إلى النیابة في ینایر من العام الجاري، بسبب رأي 
تلفزیون ”، الذي أذیع على “الشأن الهام”لنه من خالل برنامج أكادیمي، أع

، وأكد فیه أن نتائج فحص وزارة الصحة ٢٠١٤، خالل شهر نوفمبر “الوطن
الكویتیة لعینات عدد من الشواطئ بالكویت، خلص إلى ارتفاع نسبة التلوث 
البكتیري والكیماوي بها، مقدما النصح بعدم السباحة أو الصید في تلك 

 .واطئالش

واستغرب المطر من عدم كشف وزارة الصحة نتائج فحص عینات الشواطئ 
والتي أثبتت ارتفاع نسبة التلوث بها، وقال في تغریدة على حسابه على 

حكم أول درجة براءة وحكم االستئناف الیوم تأیید لحكم أول ”موقع تویتر 
یت ملوثة درجة، وال زلت أقول إن بحر الكویت ملوث وبالتالي أسماك الكو 

  .“وبرائتي هي الدلیل
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  قطر

  بيانات أساسية

  إمارة وراثیة دستوریة  :  نظام الحكم

  ملیون نسمة ، تقریبا  ٢,٣  :  السكان

  ال یوجد  :  عدد النقابات الرسمية

  صحف ٦  :  عدد الصحف 

  ٤ :  عدد قنوات التليفزيون

  ٣  :  عدد محطات االذاعة

  .ملیون ١.٩  :  عدد مستخدمي االنترنت
    



٢٣٢ 

  مقدمة

حجم المعلومات عن الحیاة الیومیة للمواطن القطري قلیلة جدا وتقتصر 
وسائل االعالم التي تصنعها السلطات القطریة على متابعة كل الدول 
بخالف قطر كما تقتصر وسائل اخرى على التغطیة االعالمیة لإلنجازات 
واالخبار ایجابیة ولكن بمجر فتح الباب یتضح ان السلطات القطریة ال 

لف عن نظیراتها في الخلیج العربي، فقد كشفت زیارة فرق عمل وسائل تخت
إعالم مستقلة عن حجم التضییق على الحریات االعالمیة حیث تم اعتقال 

القائم بتغطیة أوضاع العمال األجانب العاملین في " BBCفریق عمل 
المنشأت الریاضیة التي یتم تشیدها استعدادا الستضافة قطر نهائیات كأس 

، وقبلها بشهور جرى اعتقال صحفیین المان بسبب ٢٠٢٢عالم في عام ال
، وأیضا الیزال الشاعر القطري ٢٠٢٢تحقیق استقصائي عن كأس العالم 

الذي یقضي عقوبة السجن خمسة عشر عاما بسبب قصیدة شعر تمنى فیها 
ان یصل الربیع العربي الى قطر كالجرح الذي ینزف والشاهد على قمع 

 . لحریة الرأي والتعبیر رقطسلطات في 



٢٣٣ 

 مالحقات لصحفيني أجانب

 ، أثناء تغطيته أوضاع العمال األجانب”بي بي سي“اعتقال فريق 

، ان قوات األمن ٢٠١٥مایو  ١٨أعلنت هیئة اإلذاعة البریطانیة في 
، في قطر أثناء قیام الفریق “بي بي سي”القطریة اعتقلت فریق عمل 

العاملین في المنشأت الریاضیة التي یتم بتغطیة أوضاع العمال األجانب 
  .٢٠٢٢تشیدها استعدادا الستضافة قطر نهائیات كأس العالم في عام 

وكانت الحكومة القطریة قد دعت صحفیین غربیین لیتأكدوا بأنفسهم كیف 
مارك ”حسنت ظروف عیش العمال، وعندما حاول مراسل بي بي سي 

ن لیتحقق بنفسه من صحة هذه ، االبتعاد عن رجال األمن القطریی“لوبیل
ّ اعتقاله مع فریق العمل، وظلوا لمدة یومین في السجن  االدعاءات، تم

 ٢٠٢٢احتجاز صحفيني أملان بسبب حتقيق استقصائي حول كأس العامل 

ألقت الشرطة القطریة القبض على الصحفي الریاضي فلوریان باور، الذي 
آذار \مارس ٢٧، یوم )WDR(و ) ARD(یعمل لصالح القناتین األلمانیتین 

 –الذي كان یضم كذلك مصورًا ومهندس صوت وسائقًا  –مع بقیة الطاقم 
وخضع المعتقلون لالستجواب . أثناء تصویر عمال أجانب في مواقع البناء

في مركز الشرطة قبل مثولهم أمام المدعي العام، حیث تم احتجازهم لمدة 
نعوا من مغادرة البالد لم ١٤ ُ وفي المقابل، لم . دة خمسة أیامساعة، كما م



٢٣٤ 

نیسان، \أبریل ٢٦یستعیدوا معداتهم المصادرة أثناء عملیة االعتقال إال في 
 .أي بعد مرور أربعة أسابیع، حیث تم حذف بعض البیانات

 مدافعون عن حقوق اإلنسان

، سجني شهر "حممد بن الذيب"الشبكة العربية ومهارات يعلنان 
 "محريتهم حقه"أغسطس يف محلة 

ال یزال الشاعر محمد بن الذیب خلف القضبان یقضي عقوبة السجن لمدة 
، على “التحریض على قلب نظام الحكم“، و"إهانة األمیر"سنة بتهمة  ١٥

بمناسبة  ٢٠١١في “ قصیدة الیاسمین”خلفیة كتابته إلحدى القصائد بعنوان 
في ینایر  ثورات الربیع العربي، وأنشدها بصوته وقام برفعها على اإلنترنت

ا فیها عن دعمه لثورة تونس قائالً ٢٠١١ ً كلنا تونسیون في وجه ”: ، معبر
، ثم أدان جمیع األنظمة العربیة واصفا إیاهم باللصوص،  “النخبة المستبدة

كما أعرب عن تمنیاته بوصول الربیع العربي إلى قطر في عبارات تحمل 
ا لهذا ً  .تلمیحا قوی

دفاع عن سجناء الرأي العرب، التي لل“ حقهم_حریتهم#”وأعلنت حملة 
مؤسسة “في مصر و“ الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان”تنظمها 
عن اختیار الشاعر القطري “ ایفكس”في لبنان، بالتعاون مع شبكة “ مهارات

 .٢٠١٥محمد بن الذیب العجمي، لیكون سجین الحملة لشهر أغسطس 



٢٣٥ 

 علي االستقالةرسوم جنسية تدفع رئيس حترير صحيفة الشرق 

، استقالته ”جابر الحرمي “ أعلن رئیس تحریر صحیفة الشرق القطریة 
، مقال یحذر من مخاطر ٢٠١٥یونیو  ١مباشرة عقب نشر الصحیفة في 

الحناء مع صورة ألیدي نساء مغطاة بوشوم الحناء التقلیدیة تصور مشاهد 
لن الحرمي الهندي الذي یتضمن أوضاعا جنسیة، وأع“ كاماسوترا”من كتاب 

مسؤولیته عما حدث ووصفه بالخطأ غیر المقصود، ووضع استقالته تحت 
 .تصرف مجلس اإلدارة

وأعلن الكثیر من قراء الصحیفة ونشطاء االنترنت عن تضامنهم مع 
 . الحرمي

 مالحقة صحفيي قناة اجلزيرة باخلارج

 يف أملانيا) اجلزيرة(اعتقال أحد صحفيي قناة 

ومصر توترا كبیرا على خلفیة اتهام مصر لقطر  شهدت العالقات بین قطر
بدعم جماعة اإلخوان المسلمین، التي تعتبرها الحكومة المصریة تنظیما 
إرهابیا محظورا، واستخدام قناة الجزیرة لهذا الغرض، وحاكمت مصر عدد 

 .من صحفیي الجزیرة كما وضعت آخرین على قوائم تتبع الشرطة الدولة



٢٣٦ 

، نبأ اعتقال الصحفي ٢٠١٥یونیو  ٢١القطریة في  وقد أكدت قناة الجزیرة
البارز بها أحمد منصور، الذي یحمل الجنسیتین المصریة والبریطانیة، أثناء 
تواجده في ألمانیا بناء على طلب اعتقال صادر من مصر، أثناء محاولته 

  .ركوب طائرة من برلین إلى قطر

 إيقاف مراسل قناة اجلزيرة القطرية يف موسكو

) الجزیرة نت(الفضائیة القطریة إیقاف مراسل موقع ) الجزیرة(قناة قررت 
اإللكتروني في موسكو عن العمل على خلفیة سقوطه في خطأ مهني كبیر 

سنودن یحیي (أثناء كتابته ألحد التقاریر، حیث نشر المراسل تقریرا بعنوان 
 مما جذب العدید من الوسائل) بن الدن حي: نظریة المؤامرة في موسكو

اإلعالمیة العربیة والعالمیة، مشیرا إلى أن المصدر الذي استقى منه 
 .المحلیة) موسكو تریبیون(المعلومات هو صحیفة 

لكن تبین أن الصحیفة التي نسبت إلیها المعلومات غیر موجودة باألساس 
وأن سنودن لم یتحدث عن بن الدن من األصل، وأن كل المعلومات مأخوذة 

  .الساخرةمن أحد المواقع 
    



٢٣٧ 

  

  

  فلسطني
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  مقدمة

فلسطین شعب تحت االحتالل اإلسرائیلي، وقد وقعت منظمة التحریر 
، الذي بموجبه ١٩٩٣الفلسطینیة مع إسرائیل إتفاق أوسلو في سبتمبر 

تشكلت السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وانتقلت بموجبه إدارة الضفة والقطاع 
تحت مظلة االحتالل االسرائیلي ، ١٩٩٤للسلطة الوطنیة الفلسطینیة عام 

 .الذي ظل یتحكم في مفاصل حیاة الشعب الفلسطیني

والقى اتفاق أسلو على السلطة الفلسطینیة مهمة منع التحریض والدعایة 
العدائیة التي یقوم به األفراد والجماعات الفلسطینیة ضد إسرائیل، فبادرت 

نشر الفلسطیني في عام السلطة الفلسطینیة إلى إصدار قانون المطبوعات وال
، ٢٠٠٧، وبعد سیطرة حركة حماس على السلطة في غزة في یونیو ١٩٩٥

نشأت سلطتین تنفیذیتین إحدهما بقیادة منظمة التحریر في الضفة الغربیة 
واألخرى بقیادة حماس في قطاع غزة، وأصبحت حریة التعبیر محكومة 

  .یة، وسلطة حماسبوجود سلطة اإلحتالل اإلسرائیلي، والسلطة الفلسطین

 ٧٠ووفقا لتقاریر نقابة الصحفیین الفلسطینیین فقد أصیب وضرب أكثر من 
صحفیة وصحفي فلسطیني ودولي من قبل الجیش اإلسرائیلي منذ بدایة 

 ٨٨. ٢٠١٥شهر أكتوبر 
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 نشطاء

 توقيف النائب خالدة جرار إىل أجل غري مسمى

 ٢٠١٥یونیو  ٢٢ عقدت المحكمة العسكریة اإلسرائیلیة في سجن عوفر في
جلسة للنظر في الئحة االتهام الموجهة ضد النائبة بالمجلس التشریعي 
الفلسطیني، ونائبة رئیس مجلس إدارة مؤسسة الضمیر لرعایة األسیر 
وحقوق اإلنسان، خالدة جرار، وأصدرت قرارًا یقضي  بتأجیل  الجلسة إلى 

 .أجل غیر مسمى

، الئحة ٢٠١٥ابریل  ١٥اإلسرائیلیة بتاریخ وقد وجهت النیابة العسكریة 
، تتهمها بعضویتها ونشاطها  ١٢اتهام بحق النائبة جرار ، تحتوي على  بندًا
ساعة (من لوائح الدفاع ) أ) (١( ٨٥في تنظیم غیر مشروع، خالفًا لالئحة  

 .١٩٤٥) الطوارئ 

اهللا  جدیر بالذكر أن النائبة خالدة جرار اعتقلت من منزلها في مدینة رام
، وقد اصدر القائد العسكري لقوات االحتالل  بتاریخ ٢٠١٥إبریل  ٢بتاریخ 

مایو  ٥شهور، وبتاریخ ) ٦(أمر اعتقال إداري بحقها لمدة  ٢٠١٥ابریل  ٢
، أصدر قرارًا آخر یقضي بقصر أمر االعتقال اإلداري لشهر ٢٠١٥



٢٤٠ 

د نواب وباعتقال النائبة جرار یصل عد.  ٢٠١٥مایو  ٤ویومین ینتهي في 
 ٨٩.نائباً  ١٢المجلس التشریعي الفلسطیني المعتقلین داخل سجون االحتالل 

 حماولة قتل مصطفى الربغوثي

اتهم  الدكتور مصطفى البرغوثي، األمین العام للمبادرة الوطنیة الفلسطینیة، 
وعضو المجلس التشریعي، سلطات االحتالل اإلسرائیلي بدفع من اسماهم 

فیذ محاولة اغتیاله على خلفیة دعمه لالنتفاضة عمالء أو مستعربین لتن
 .األخیرة

، بأداة حادة على أمین ٢٠١٥أكتوبر  ٢٤وكان مجهوالن قد اعتدیا مساء 
عام المبادرة الوطنیة الفلسطینیة مصطفى البرغوثي أمام منزله  الواقع في 
حي الطیرة، غرب رام اهللا، مما أدى إلى إصابته بجروح استدعت نقله على 

 ٩٠.ر إلى مستشفى المستقبل إلجراء جراحة له في الوجهالفو 
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 املسرح

 سلطات االحتالل توقف متويل مسرح امليدان يف حيفا

أصدر مكتب وزیرة الثقافة في حكومة االحتالل اإلسرائیلي میري ریجیف، 
ا بعد توصیة من رئیس لجنة الثقافة والسینما، بوقف تمویل مسرح  ً قرار

والتي “ الزمن الموازي”یة عرض المسرح مسرحیة المیدان في حیفا، على خلف
معتقل فلسطیني من موالید (تتناول حیاة المعتقل الفلسطیني ولید دقة 

، ویأتي )م١٩٨٦م محكوم علیه بالسجن مدى الحیاة منذ مارس ١٩٦١
“ الزمن الموازي”القرار بعد حملة شنتها سلطات االحتالل على مسرحیة 

یة تتناول حیاته ورسائله التي كتبها من ومسرح المیدان حیث أن المسرح
م ١٩٩٩داخل السجن لزوجته سناء سالمة التي تزوجها في محبسه سنة 

وكان أول لقاء لهما إحدى الزیارات حیث كانت تتعرف على المعتقلین 
 ٩١.م١٩٩٦ومعاناتهم في سیاق عملها كصحفیة 
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 صحف ومؤسسات إعالمية

 يف رام اهللا "العربي اجلديد"النائب العام يغلق مكتب 

أعلنت نائلة خلیل، مدیرة مكتب صحیفة العربي الجدید في مدینة رام 
النائب العام الفلسطیني عبد الغني ”اللهسط الضفة الغربیة المحتلة، إن 

، بإغالق مكتب صحیفة العربي ٢٠١٥نوفمبر ٤العویري، أصدر قرارا في 
 رخیص، في مدینة رام اهللا بحجة عدم الت)مقرها لندن(الجدید 

، ٢٠١٤نوفمبر  ١٦وكانت الصحیفة قد تقدمت بترخیص لمكتبها، في 
واستوفت كافة اإلجراءات، وتتابع بشكل دوري مع الجهات ذات 

 .“االختصاص، ولم یصدر ترخیص حتى الساعة

وجاء قرار اإلغالق عقب نشر مقال ألحد الكتاب، في ملحق ینشر مع 
 ٩٢.یئ الیها والى مؤسساتهاالصحیفة، رأت فیه السلطة الفلسطینیة ما بس

 بعد مداهمتها "منرب احلرية"قوات اإلحتالل تغلق إذاعة 

 ٦أصدرت قوات االحتالل اإلسرائیلي قرارا بإغالق إذاعة منبر الحریة، لمدة 
اشهر، ومنع دخول مبنى اإلذاعة في مدینة الخلیل، بشكل نهائي، مهددة 
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محمود اقنیبي ومحمد بهدم المبنى في حال دخوله، وسلمت اإلعالمیین 
 .٢٠١٥نوفمبر  ٣عبیدو، بالغات لمقابلة مخابراتها صباح 

وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت مقر اإلذاعة، صادرت كافة أجهزة البث 
وأوقفت بثها وفككت أجهزة الصوت، وكامیرات المراقبة الخاصة باإلذاعة، 

 .وأوقفت البث بشكل كامل، ودمرت الدیكورات وقطعت الوصالت

 الصحفيني

 إصابة  داوود أبو الكاس مصور وكالة فلسطني اليوم اإلخبارية

داوود أبو الكاس بجروح، “ فلسطین الیوم اإلخباریة”أصیب مصور وكالة 
، جراء تعرضه لقنبلة غاز أصابت قدمه ٢٠١٥أكتوبر  ٢٣ظهر الجمعة 

بشكل مباشر خالل تغطیته المواجهات المندلعة مع قوات االحتالل 
یلي في منطقة ناحل عوز شرق غزة، على الرغم من إنه كان یرتدي اإلسرائ

 .الدرع الصحفي

قوات االحتالل تستهدف الصحفيني مىن القوامسي وعلي ديواني 
 بالرصاص احلي واملطاطي

، كال من ٢٠١٥أكتوبر   ١٠استهدفت القوات االسرائیلیة، یوم السبت 
ي وأصابتها في یدها منى القواسمي بالرصاص الح“ القدس”مراسلة صحیفة 



٢٤٤ 

أثناء تغطیتها المواجهات بین الشبان الفلسطینیین وبین الجنود عند حاجز 
علي دیواني بالرصاص المطاطي “ بال میدیا”مخیم شعفاط، ومراسل وكالة 

وأصابته في قدمه أثناء تغطیته المواجهات بین الشبان الفلسطینیین وبین 
 .عناصر الشرطة عند باب العمود

 رات الصحفيني تنديدا باستهداف الصحفينياعتصام عش

اعتصم عشرات الصحفیین بدعوة من نقابتهم أمام مبنى هیئة اإلذاعة 
والتلفزیون في مدینة رام اهللا، لالحتجاج على قتل الصحفیین الفلسطینیین 

 .واستهداف مؤسساتهم اإلعالمیة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائیلي

بتعمد استهداف الصحفیین الفلسطینیین  واتهمت النقابة جیش االحتالل
خالل تغطیتهم لألحداث، خاصة خالل األحداث األخیرة، وقال نقیب 

صحفیا فلسطینیا أصیبوا خالل  ٦٠الصحفیین عبد الناصر النجار، أن 
تغطیتهم لتظاهرات الفلسطینیین تندیدا باقتحام المسجد االقصى، حتي یوم 

 ٩٣.خطرة، منهم خمسة في حال ٢٠١٥أكتوبر  ٢١
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إصابة املصور الصحفي عصام الرمياوي خالل تغطية اشتباكات يف الضفة 
 الغربية

أكتوبر  ١٠تعرض مصور وكالة األناضول التركیة، عصام الریماوي في 
، لإلصابة برصاص مطاطي في القدم ، خالل تغطیته للمواجهات ٢٠١٥

بیت ایل  المندلعة على المدخل الشمالي لمدینة البیرة المقابل لمستوطنة
 .وسط الضفة الغربیة، ووصفت إصابته بالطفیفة وجرى عالجه میدانیا

 اصابة املراسل طه أبو حسني

) الرایة(، مراسل إذاعتي ٢٠١٥أكتوبر  ٩استهدفت  القوات اإلسرائیلیة في 
الصحفي طه أبو حسین برصاصة معدنیة في رأسه، أثناء ) الرابعة(و

دینة الخلیل بین محتجین فلسطینیین تغطیته المواجهات التي اندلعت في م
 .والقوات اإلسرائیلیة في منطقة باب الزاویة في الخلیل

 إصابة املصور صخر طالب زوايتة برصاص مطاطي

صخر طالب زوایتة، إلصابات ) تلفزیون فلسطین(تعرض المصور في 
برصاص مطاطي أطلقه الجیش اإلسرائیلي خالل تفریقه تظاهرات 

، وقد أصیب ٢٠١٥أكتوبر  ٩رقي مدینة جنین في للفلسطینیین شمال ش
زوایتة وستة أشخاص آخرین، منهم مسعف حاول الوصول ألحد المصابین، 

 .خالل تغطیته االشتباكات
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 اعتقال حممد أبو صبيح مراسل إذاعة منرب احلرية

ألقت القوات اإلسرائیلیة القبض على الصحفي محمد أبو صبیح مراسل 
، أثناء تغطیته ٢٠١٥أكتوبر  ٦ي مدینة الخلیل یوم ، ف)منبر الحریة(إذاعة 

لألحداث في حي السهلة بداعي أنه هاجم مستوطنا أثناء وجوده في 
 .المنطقة، واقتادته الشرطة اإلسرائیلیة إلى القسم للتحقیق معه

 قوات االحتالل تصيب الصحفية هناء حماميد على اهلواء

المیادین الفضائیة هناء محامید،  اعتدت القوات اإلسرائیلیة على مراسلة قناة
على الهواء مباشرة أثناء تغطیتها االشتباكات بین مجموعة من الفلسطینیین 
والقوات اإلسرائیلیة، مما أدى إلى تعرضها إلصابات بالغة بالوجه والرقبة 

، ٢٠١٥أكتوبر  ٤نقلت على إثرها للمستشفى، حتى ظهرت صباح األحد 
 .آثار االعتداء على الهواء فیما تظهر علیها

 إعالميني خالل تغطية أحداث املسجد األقصى ٥االعتداء على 

تعرض أربعة مصورین صحفیین وباحث إعالمي إلصابات بعد اعتداء 
القوات اإلسرائیلیة علیهم بقنابل الصوت والضرب بالهراوات، خالل تغطیتهم 

بوابات لألحداث الجاریة في المسجد األقصى بالقرب من باب المجلس، أحد 
، وأفادت مصادر إعالمیة ٢٠١٥سبتمبر  ٢٩المسجد األقصى الرئیسیة یوم 

بأن الصحفیین المصابین هم رامي الخطیب، ومحمد عشو، ودانا أبو 
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شمسیة، وبیان الجعبة، فیما أصیب أحمد صب لبن من رابطة باحثي 
عالمیي القدس بشظایا قنابل الصوت ٕ  .وا

 ة فرانس برساالعتداء على عباس مومني مصور وكال

فرانس (تعرض المصور صحفي عباس مومني الذي یعمل لدى وكالة 
إلصابات أثناء تغطیته االشتباكات العنیفة التي اندلعت في بلدة بیت ) برس

سبتمبر  ٢٦فوریك شرقي مدینة نابلس الواقعة شمالي الضفة الغربیة، في 
٢٠١٥ 

صوله إلى مدخل وقامت عناصر الجیش اإلسرائیلي  باالعتداء علیه فور و 
بلدة بیت فوریك، وقاموا أیضا بالتعدي بالضرب على زمیله المصور أندریا 
وأحدثوا به إصابات ورضوض، فضال عن تحطیم كامیرات التصویر 

 ٩٤.الخاصة بهم

  سجن الصحفي علي عبد الكريم العويوي

العسكریة اإلسرائیلیة حكما بالسجن لمدة ستة أشهر ) عوفر(أصدرت محكمة 
مارس  ٢٩بحق الصحفي علي عبد الكریم العویوي، بعد اعتقاله في 

المحلیة في مدینة الخلیل ) الرابعة(، ویعمل العویوي في إذاعة ٢٠١٥

                                            
١٥١٦٤٢=p?/net.anhri://http ٩٤ 

 



٢٤٨ 

بالضفة الغربیة، وجرى اإلفراج عن العویوي من سجن النقب الصحراوي في 
 .، بعد انتهاء فترة سجنه البالغة ستة أشهر٢٠١٥بتمبر س ٢٣

  إصابة الصحفي حممد بسمان ياسني

أصابت قوات االحتالل االسرائیلي الصحفي الفلسطیني، محمد بسمان 
یاسین، برصاصة مطاطیة في ساقه، اثناء قیامه بتغطیة مسیرة سلمیة 

ب رام اهللا غر (لمناهضة جدار الفصل العنصري قام بها سكان قریة بلعین 
 .٢٠١٥أغسطس  ٢٨بعد ظهر الجمعة ) بالضفة الغربیة

“ بلعین”وكانت قوات االحتالل االسرائیلي قد هاجمت مسیرة قریة  
األسبوعیة، المناهضة لجدار الفصل العنصري واالستیالء على األراضي، 

، مما ادى الي اصابة العشرات من ٢٠١٥أغسطس  ٢٨بعد ظهر الجمعة 
ت اختناق نتیجة استنشاق الغاز المسیل للدموع، كما المتظاهرین بحاال

أصیب الصحفي، محمد بسمان یاسین، برصاصة مطاطیة في ساقه خالل 
تغطیته المسیرة، واستمرت القوات االسرائیلیة في مالحقة المتظاهرین حتى 

شرطة االحتالل تحتجز الصحفي فراس .مشارف القریة من الجهة الغربیة
 دس وتصادر كامیرتهساعات في الق ٩الدبس 

قامت شرطة االحتالل اإلسرائیلي باحتجاز الصحفي فراس الدبس، مدیر 
العالقات العامة واإلعالم في المسجد األقصى، من أمام مركز شرطة 

ساعات، وقامت  ٩، لمدة ٢٠١٥أغسطس  ١١القلشة في القدس، في 
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تحقیق بمصادرة الكامیرا الخاصة به، على خلفیة رفض الدبس االستدعاء لل
 .٢٠١٥أغسطس  ١٠في مركز الشرطة الذي كان مقررا في 

 األمن الوقائي يف اخلليل يعتقل الصحفي أبو عرفة

اعتقل جهاز االمن الوقائي الفلسطیني الصحفي، عامر أبو عرفة، مراسل 
وكالة شهاب لألنباء في مدینة الخلیل بعد اقتحام منزله في ساعة متأخرة 

ن أذن أو مذكرة تفتیش أو إعتقال، ، دو ٢٠١٥أغسطس  ١٧من مساء 
قتادوه  ٕ ومصادرة جهاز الكمبیوتر والكامیرا والتلیفون المحمول من منزله، وا

 .الى مقر األمن الوقائي في الخلیل

اثناء تغطيتها مواجهات  ”لواء أبو رميلة“االعتداء على الصحفية 
 األقصى

، لواء “لیومفلسطین ا”اعتدت شرطة االحتالل بالضرب على الصحفیة بقناة 
أبو رمیلة، أثناء قیامها بتغطیة اقتحام المستوطنین للمسجد األقصى، 

 .٢٠١٥یولیو  ٢٦والمواجهات بین الشرطة والمصلین في 

وقالت أبو رمیلة في تصریحات صحفیة إنها استجابت لطلب شرطي 
اسرائیلي باإلبتعاد، فقام شرطي آخر بدفعها بقوة فأوقعها أرضا، وبدأ ضربها 

ه على ظهرها ویدها، وسخر منها عندما اخبرته أنها صحفیة، واستمر بقدم
 .باالعتداء علیها مما تسبب في إصابتها برضوض في یدها وظهرها
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 األمن الداخلي يستدعي صحفيني يف غزة

، جهاز ٢٠١٥یونیو  ٢٥صادر جهاز األمن الداخلي في قطاع غزة في 
، مدیر تحریر “هاني االغا”الكمبیوتر والتلیفون المحمول الخاص بالصحفي 

یونیو  ٢٩موقع النهار االلكتروني وتم ابالغه بضرورة مراجعة الجهاز في 
، استدعاء “هشام ابو یونس”، كما تلقى الكاتب والمحلل السیاسي ٢٠١٥

 ٩٥.، ایضا٢٠١٥یونیو  ٢٩بالحضور الى مقر جهاز االمن الداخلي بغزة 

 تغطية وقفة مشايل القدس صحفيني حبروق أثناء ٣قوات اإلحتالل تصيب 

تعمدت قوات اإلحتالل إصابة الصحفیین المشاركین في تغطیة وقفة 
إحتجاجیة في میدان جبع شمالي القدس المحتلة، إلحیاء الذكرى السنویة 
األولى الستشهاد الطفل محمد أبو خضیر حرقًا على ید مستوطنین 

ء على متطرفین في بلدة شعفاط شمالي القدس، حیث جرى االعتدا
الصحفیین بغاز الفلفل من قبل الجنود بشكل عنیف، فأصیب كل من نبال 
فرسخ مدیرة مكتب رؤیا في فلسطین ومحمد شوشة مصور رؤیا وأصیب 
محمد راضي صحفي أخر من فضائیة فلسطین بحروق جراء الهجوم، وتم 

 ٩٦.قرب مركز صحي لتلقي العالجألنقلهم 
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 االعتداء علي طاقم صحيفة اجلارديان

نعت قوة أمنیة متواجدة بمدرسة الزیتون التابعة لوكالة غوث وتشغیل م
، في حي تل الهوا جنوب مدینة غزة، الصحفي الفلسطیني "األنروا"الالجئین 

، وطاقم صحیفة الجاردیان المرافق له الذي یضم الصحفیة “حازم بعلوشة”
من  االسترالیة فیبي جرینود، والمصور الصحفي البریطاني ماثیو هیود،

یونیو  ١٧تصویر بعض مشاهد الالجئین ضمن فیلم حول ذكرى الحرب في 
٢٠١٥ . 

وحاول رائد شرطة تابع للقوة سحب الكامیرا بعنف من المصور البریطاني 
، علي الدخول الي المدرسة واعتدي علیه لفظیا “حازم بعلوشة”واجبر 

العباس،  وبدنیا، وسحب كرت الذاكرة من الكامیرا، ونقل، الي مركز شرطة
  .دقیقة بینما تركا الصحفیین االجنبیین یغادرا المكان ٤٥وتم حبسه لمدة 

 حماكمة الصحفي يوسف الشايب على خلفية تقرير نشره يف الغد

، امام محكمة االستئناف الفلسطینیة بمدینة “یوسف الشایب”مثل الصحفي 
جریدة  ، على خلفیة تقریر نشره في٢٠١٥من شهر یونیو  ١٦رام اهللا،  في 

، وتناول فیه شبهات فساد بسفارة فلسطین في ٢٠١٢الغد األردنیة عام 
ورغم طعن الدفاع بوجود خلل صارخ في االجراءات القضائیة حیث . فرنسا

 .تنظر هذه القضیة في محكمتي الصلح واالستئناف في وقت واحد
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، وحاصل على ١٩٩٨والجدیر بالذكر ان الشایب یعمل بالصحافة منذ عام 
، كما حصل علي جائزة ٢٠٠٣جائزة أفضل صحفي في فلسطین عام 

أفضل تقریر بمنطقة الشرق األدنى عن مقاطعة یورك في بریطانیا عام 
٢٠١١. 

 اعتقال الصحفي حممد عوض دون أسباب واضحة

، الصحفي محمد ٢٠١٥مایو  ٥اعتقل جهاز المخابرات الفلسطینیة في 
هللا  دون اعالن عن السبب عوض من أمام مقر عمله في مدینة رام ا

 .وأكدت اسرة الصحفي ان اإلعتقال جاء تعسفیا على خلفیة سیاسیة

مایو حبس محمد  ٢١ومددت محكمة الصلح في الضفة الغربیة ظهر
عوض لمدة خمسة عشر یوما اخري استجابة لطلب النیابة العامة بدعوى 

 .استكمال التحقیق لدى جهاز المخابرات العامة

 لصحفي عبد احلفيظ اهلشلمونمداهمة منزل ا

، منزل الصحفي عبد الحفیظ ٢٠١٥مایو  ١٩داهمت قوات االحتالل في 
الهشلمون، في اطار حملة اعتقاالت واسعة في مناطق مختلفة بمدینة 

 .الخلیل بالضفة الغربیة، وسلمت نجله بالغا لمقابلة مخابراتها
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 شتية نضال ا ”شينخوا“القوات اإلسرائيلية تصيب مصور وكالة 

، مصور وكالة األنباء ٢٠١٥أبریل  ٢٨استهدفت القوات اإلسرائیلیة، في 
نضال اشتیة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، “ شینخوا”الصینیة 

وأصابته باثنتین في كتفه وبطنه، خالل تغطیته مسیرة نظمها أهالي مدینة 
ة على المقام“ جیشوري”طولكرم، انطلقت باتجاه المصانع اإلسرائیلیة 

 ٩٧.أراضي المحافظة

 قوات االحتالل تعتقل الصحفي أبو وردة

قامت قوة من جیش اإلحتالل باقتحام منزل الصحفي أمین عبدالعزیز أبو 
الكائن في مدینة نابلس قرب ، وردة، مدیر مكتب أصداء للصحافة واإلعالم

، وقاموا بتفتیش المنزل ٢٠١٥إبریل  ١٦مخیم بالطة بالضفة الغربیة، فجر 
بعد احتجاز أبو وردة في غرفة منفردة لیتم التحقیق معه ساعة بأكملها ثم 
قاموا باعتقاله ومصادرة  ثالث أجهزة كمبیوتر محمول إضافة التلیفون 

 ٩٨.الشخصي الخاص به
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 إصابة مصور يف اعتداء إسرائيلي على متظاهرين وسط الضفة

امر نزال، ، س“رایة أف أم”استهدفت قوات االحتالل مصور موقع رادیو 
خالل تغطیه لمظاهرة عند المدخل الشمالي لمدینة البیرة وسط الضفة 
الغربیة المحتلة برصاصة مطاطیة في القدم، وأطلقت القنابل الغازیة 
والرصاص المطاطي على المتظاهرین، عند المدخل الشمالي المقابل 

ة ، فقام المتظاهرون برشق قوات االحتالل بالحجار “بیت ایل”لمستوطنة 
وأشعلوا اإلطارات المطاطیة، فقامت قوات االحتالل بمالحقتهم حتى دوار 

 ٩٩.فلسطین على أطراف المدینة

 اإلعتداء على مسرية سلمية نظمتها نقابة الصحفيني

االسرائیلي مسیرة سلمیة نظمتها نقابة الصحافیین الفلسطینیین لمناسبة الیوم 
من اعتداءات االحتالل العالمي لحریة الصحافة ما یكشف بجالء جانبا 

 .االسرائیلي المتواصلة والمتصاعدة ضد الحریات االعالمیة في فلسطین

هاجم جنود االحتالل اإلسرائیلي بقنابل الصوت والغاز الخانق الصحفیین 
، باتجاه الحاجز العسكري المقام ٢٠١٥مایو  ٢الذین خرجوا بمسیرة في 

حریة الحركة والتنقل وبوضع عند مدخل مدینة بیت لحم الشمالي للمطالبة ب
حد لالعتداءات التي تتعرض لها الحریات اإلعالمیة في فلسطین والعالم، 
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ما اسفر عن اصابة عدد من الصحفیین وفي مقدمتهم نقیب الصحفیین 
عبد الناصر النجار، الذي أصیب بجروح وحروق في أنسجة . الفلسطینیین د

 .دمه الیمنىساق قدمه الیسرى وبعض الحروق البسیطة في ق

كما أصیب عضو األمانة العامة في النقابة ورئیس لجنة الحریات الصحفي 
محمد اللحام بقنبلة صوت في قدمه الیسرى ما تسبب برضوض بأصابع 

 قدمه

كما أصیب مصور الفیدیو في رویترز الصحفي محمد زكي أبو غنیة بقنبلة 
 .عالجها میدانیاصوت في قدمه الیمنى ما تسبب له بإصابة طفیفة تم 

 إصابة ثالثة متظاهرين بينهم صحفي يف رام اهللا

، ثالثة مواطنین بینهم صحفي، بالرصاص ٢٠١٥نوفمبر ١٦أصیب اإلثنین 
المعدني المغلف بالمطاط، خالل المواجهات العنیفة، مع قوات االحتالل 
اإلسرائیلي، شمال مدینة البیرة في رام اهللا، وأطلقت قوات اإلحتالل 

ص الحي والمعدني المغلف بالمطاط باتجاه المواطنین، ما أدى إلى الرصا
، ‘رایة أف ام’إصابة ثالثة ، بینهم الصحفي شادي حاتم من إذاعة 

واستهدفت سیارة اسعاف بالرصاص المعدني، ما أدى إلى تحطم زجاجها 
 .االمامي
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 "بيت إيل"إصابة عشرات املتظاهرين عند حاجز 

، شمالي شرق “بیت إیل”رائیلي عند حاجز أطلقت قوات االحتالل اإلس
مدینة رام اهللا بالضفة الغربیة المحتلة، الرصاص الحي والمطاطي، إضافة 

، ٢٠١٥سبتمبر  ٢٩إلى قنابل الصوت، والغاز المسیل للدموع بعد ظهر 
لتفریق مسیرة سلمیة انطلقت من مدینة رام اهللا للتضامن مع المعتقلین 

سرائیلیة، وتندیدا باالنتهاكات اإلسرائیلیة الفلسطینیین في السجون اإل
للمقدسات الدینیة في مدینة القدس، األمر الذي أدى إلى إصابة العشرات 
من المتظاهرین باالختناق، نقل بعضهم الى المستشفیات للعالج بینما تلقى 

 .اآلخرون العالج واالسعافات في المكان

 مقتل متظاهرين بنريان القوات اإلسرائيلية

قت قوات األمن اإلسرائیلیة النار على مظاهرة مظاهرة بالقرب من مدینة أطل
، فقتلت الفتى عبد الرحمن . ٢٠١٥أكتوبر  ٥بیت لحم بالضفة الغربیة یوم 

عامًا بطلقة عیار ناري في  ١٣شادي مصطفى عبد اهللا البالغ من العمر 
 .یةیزال یحمل حقیبته المدرسال صدره بینما كان عائدًا من المدرسة و

عامًا في حادث منفصل في  ١٨كما قتل شاب فلسطیني یبلغ من العمر 
وقال . ، في مدینة طولكرم بالضفة الغربیة٢٠١٥أكتوبر ٤مظاهرة یوم 

 .الجیش اإلسرائیلي إنه یحقق في كلتا حالتي الوفاة
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 يف رام اهللا "نصرة األسرى"إصابة مصور وعشرات املتظاهرين جبمعة 

متظاهرین أحدهم ناشط سالم إسرائیلي  ٣وأصیب مصور صحفي محلي 
بجروح طفیفة وعشرات آخرین بالغاز المسیل للدموع جراء قمع قوات 

 .في قریة بلعین في رام اهللا“ نصرة األسرى”االحتالل مسیرة جمعة 

 ٢٦(وذكر ناشطون أن المصابین هم المصور الصحفي حمدي أبو رحمة 
 ١٥(تى محمد حسین حمد ، والف)عاما ٤٧(راتب أبورحمة . ، ود)عاما
جراء قنابل غازیة مباشرة ) عاما ٦٠(، وناشط إسرائیلي یدعى دیفید )عاما

أصابتهم باألطراف، وأصیب عشرات من المواطنین ونشطاء السالم 
 ١٠٠.اإلسرائیلیین والمتضامنین األجانب بحاالت اختناق

 السوشيال ميديا

 اتهام شاعرة بالتحريض على العنف عرب فيسبوك

، ٢٠١٥نوفمبر  ٢النیابة العامة إلى محكمة الصلح في الناصرة في قدمت 
الئحة اتهام بحق الناشطة في التجمع الوطني الدیمقراطي والشاعرة 

نشر بوستات عبر ”الفلسطینیة دارین توفیق طاطور من قریة الرینة، بدعوى 
 .“الفیسبوك والتحریض على العنف وتأیید منظمات إرهابیة
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الشابة نشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي مقاطع ”وادعت الشرطة أن 
فیدیو لعملیات، یسمع في خلفیة مقاطع الفیدیو صوتها وهي تقرأ قصیدة 

 ١٠١.…“انتفضوا أبناء شعبي انتفضوا”كتبتها 

 جهزة األمنية يف غزة تعتقل الصحفية مشرية توفيق احلاجالا

دف مشیرة استدعت األجهزة األمنیة في قطاع غزة الصحفیة بموقع اله
، على خلفیة تقریر ٢٠١٥أغسطس  ٥توفیق الحاج، للتحقیق معها في 

كتبته ونشرته على صفحتها في موقع فیسبوك، عن اإلهمال الطبي في وزارة 
الصحة بغزة قبل عدة شهور، تقدمت على أثره الوزارة بشكوى للنائب العام 

رت باحتجازها تتهم فیه مشیرة توفیق بالسب والقذف واإلهانة لألطباء، وأم
ساعة، إال انه جرى اإلفراج  ٤٨في سجن أنصار على ذمة التحقیق لمدة 

  ١٠٢.عنها في نفس الیوم بعد ضغوط إعالمیة
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 العراق

  بيانات أساسية

  جمهوري  :  نظام الحكم

  ملیون نسمة ٣٦  :  السكان
  )٢٠١٤تقدیر حكومي لعام ( 

  للصحفیین العراقیینالنقابة الوطنیة  ١  :  عدد النقابات الرسمية

  )موقع منصات(صحیفة  ١٠٠  :  عدد الصحف 

  محطة  ١٣ :  عدد قنوات التليفزيون
  فقط أرضیة تابعة للدولة ١منهم 

  )منصات موقع(محطة  ١١  :  عدد محطات االذاعة

  ملیون مستخدم ٣,٨  :  عدد مستخدمي االنترنت
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 املقدمة

مناقشة مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي  استمر البرلمان العراقي في
، وهذا المشروع تمت كتابته في عام ٢٠١٥والتظاهر السلمي خالل عام 

، خالل عهد حكومة رئیس الوزراء نوري المالكي االولى، وسعى ٢٠٠٨
المالكي إلى إقراره في البرلمان السابق، ورفضت حكومته إجراء تعدیالت 

یدة ضد إقراره من قبل منظمات المجتمع على القانون، وسط معارضة شد
المدني والمدافعین عن حریة التعبیر مما أدى الى فشل إقراره في البرلمان 
السابق، فجرى ترحیله الى البرلمان الحالي، وكشفت عضو لجنة حقوق 

، عن ٢٠١٥أكتوبر  ١٨اإلنسان في البرلمان العراقي، أشواق الجاف، في 
حریة التعبیر عن الرأي والتظاهر (نون وجود نقطتین خالفیتین في قا

تسببتا في تأخیر التصویت علیه، األولى تعلقت بمدة اإلخطار أي ) السلمي
إعالم الجهات الرسمیة والقوات األمنیة بوقت التظاهرة التخاذ اإلجراءات 

مسودة القانون حددت ”، موضحة أن “المناسبة من أجل تامین التظاهرة
من موعد التظاهر لكن البعض طالب بتحدید وقت اإلخطار بخمسة أیام 

، ونقطة االختالف الثانیة “موعده بعشرة أیام والبعض اآلخر بیومین فقط
بخصوص القانون تمثلت بخصوص إجراء االجتماعات والنشاطات لألحزاب 

البعض طالب بمنع إجراء ”، الفتة إلى أن “السیاسیة في الجامعات والمدارس
جامعات والمدارس باعتبارها أماكن للعلم فقط، مثل تلك الممارسات في ال

 .“فیما رأى آخرون بأن إجراءها من الشعائر اإلعتیادیة
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أكتوبر أعلنت لجنة الثقافة واإلعالم في البرلمان العراقي، عن  ٢٧وفي 
، “االعتصام والتظاهر السلمي”تغییر اسم قانون حریة التعبیر لیكون قانون 

قانون حریة ”ملوجي في تصریح صحفي أن وقالت رئیس اللجنة میسون الد
التعبیر تحول بالتعدیل إلى قانون االعتصام والتظاهر السلمي، باعتبار 

 .“حریة التعبیر كفلها الدستور ولسنا بحاجة الى قانون بهذا االسم

بینما اعلن نشطاء ورؤساء منظمات مجتمع مدني وأعضاء في مفوضیة 
منظمة  ١٥٠ون، ووقعت اكثر من حقوق االنسان عن رفضهم لمسودة القان

شخصیة سیاسیة ومدنیة ودینیة وصحفیة واكادیمیة  ٣٠٠مجتمع مدني و 
على بیان اعلنوه في مؤتمر صحفي في مجلس النواب العراقي، أعربوا من 

لإلرادة السیاسیة المتجهة ضد حریة التعبیر “ خالله عن رفضهم الشدید 
فرض قید اإلذن أو الترخیص والتظاهر السلمي في العراق، التي تحاول 

 .“ومنع حق االعتصام في مشروع قانون حق التظاهر السلمي

مسعى إلعادة انتاج دكتاتوریة جدیدة ”واعتبر الموقعون على البیان ان ذلك 
في العراق، من خالل وضع الناس تحت رحمة الحكومات المحلیة او 

من قبل السلطة الوحدات االداریة التي اعطتها مسودة المشروع المطروحة 
التنفیذیة صالحیة منح اجازات التظاهرات من عدمها، على الرغم من ان 
المعاییر الدیمقراطیة تنص على إلزام المتظاهرین باإلبالغ عن التظاهر 

 .“فقط، ولیس الحصول على أذنٍ مسبق
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 املؤسسات الصحفية

 قوات األمن الكردية تغلق مؤسسات صحفية

على وقع العدید من المظاهرات منذ بدایة  یعیش إقلیم كردستان العراق
، على خلفیة األزمة السیاسیة القائمة حول خالفة الرئیس ٢٠١٥أكتوبر 

وبینما ). معقل المعارضة(مسعود بارزاني، وخاصة في محافظة السلیمانیة 
كانت المسیرات االحتجاجیة تطالب في بادئ األمر بدفع رواتب الموظفین 

، سرعان ما تحولت ٢٠١٥یة والیته في أغسطس واستقالة الرئیس المنته
وبهدف الحد من تغطیة تلك . الساحات إلى میادین ألعمال الشغب

المظاهرات، هاجمت قوات األمن ومعها بعض المحتجین مباني العدید من 
المؤسسات اإلعالم المحلیة، فقد هاجمت قوات األمن الموالیة للحزب 

، بعض المؤسسات ٢٠١٥أكتوبر  ١٠الدیمقراطي الكردستاني مساء یوم 
حیث هدد المهاجمون . اإلعالمیة الكردیة في مدن أربیل ودهوك وسوران

الموظفین وطردوهم بعد إلحاق أضرار جسیمة بالمرافق والمعدات، حیث تم 
تي و تلفزیون شبكة األخبار الكردیة لإلغالق القسري .ار.تعرضت قناة ان

 .دون أسباب رسمیة

وفي سیاق متصل، شهدت مدن أربیل ودهوك وسوران هجمات عنیفة على 
دِّد ما  مكاتب شبكة األخبار الكردیة التابعة لحزب غوران المعارض، حیث هُ
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موظفًا كما تم احتجازهم لعدة ساعات لیُطلق سراحهم بعد  ١١یقرب من 
 . ترحیلهم خارج تلك المدن

نفس المبنى الذي یحتضن  كما جرى إغالق مقر رادیو غوران، الواقع في
 .مكاتب تلفزیون شبكة األخبار الكردیة بمدینة أربیل

وبدورها تعرضت مكاتب قناة روداو المحلیة، المقربة من الحزب الدیمقراطي 
الكردستاني الحاكم، للرشق بالحجارة من قبل متظاهرین في محافظة 

 .٢٠١٥أكتوبر  ١٠السلیمانیة یوم 

صل االجتماعي في مدینة أربیل على مدى وتم حجب موقع فیسبوك للتوا
 ٢٠١٥أكتوبر  ١٠یوم كامل في 

 جريدة الشرق األوسط توقف طبعتها يف العراق

ا من  ً أغسطس  ٢٤أوقفت جریدة، الشرق األوسط، طبعتها في العراق، اعتبار
، نظرا لعدم قیام الحكومة العراقیة بواجباتها في حمایة الصحیفة من ٢٠١٥

ة، وجاء قرار االیقاف على اثر قیام مسلحون باقتحام اإلنتهاكات المتكرر 
المطبعة التي تقوم بطباعة الجریدة في بغداد والعبث بتحریر واخراج 
الجریدة، بحذف مانشیت التقریر الرئیسي للصفحة االولى، واستبداله 
بصورتین من صفحة داخلیة، فخرجت الصفحة بال عنوان رئیسي، كما 

 .األخیرةحذفوا أحد مقاالت الصفحة 
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وذكرت الجریدة انه سبق وان تعرضت الجریدة النتهاكات مماثلة، منها 
حذف تقریر من صفحة داخلیة مخصصة ألخبار العراق في عددها الصادر 

، وأكدت الجریدة أن التغیرات التي تحدث في الجریدة ٢٠١٥مارس  ٢٦في 
د بقدر ال تتعلق بخلل فني في المطبعة التي تتولى طبع الصحیفة في بغدا

ما هو فعل متعمد یجري تحت سمع ورؤیة السلطات العراقیة، من جهات 
 .طائفیة، ال تعترف بالرأي والرأي اآلخر

 وزارة االتصاالت تستمر حبجب مواقع اخبارية عراقية وعربية

عانت مؤسسات اعالمیة عراقیة وعربیة من استمرار حجب مواقعها 
، حیث حجبت ٢٠١٤یونیو  االلكترونیة داخل العراق، منذ العاشر من

موقعا  ٢٠السلطات االمنیة بالتعاون مع وزارة االتصاالت حینها نحو 
، اال انها قامت برفع الحجب تباعا عن اغلب المواقع االلكترونیة،  اخباریًا

وموقع “ العربیة“وموقع قناة“ البغدادیة نیوز“و“ البغدادیة”بأستثناء موقع قناة 
، دون ٢٠١٥استمر حجبها حتى شهر فبرایر التي .“القرطاس نیوز”وكالة 

 .اعطاء مبررات منطقیة

 الصحفيني

 ٣١تشهد منطقة وسط وجنوب العراق حركة احتجاج شعبیة ضد الفساد منذ 
 ١١فرغم اعتماد بعض اإلصالحات لمكافحة الفساد في . ٢٠١٥یولیو  
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، إال أن المتظاهرین یطالبون بإصالح نظام القضاء على ٢٠١٥أغسطس 
 .لتحدیدوجه ا

وقد تعرض الصحفیون الذین یقومون بتغطیة تلك المظاهرات لالعتداء 
الجسدي ومختلف أشكال الترهیب األخرى على ید مسؤولین محلیین 
وأشخاص مجهولین هدفهم الوحید هو كبح التغطیة اإلعالمیة لتلك األحداث 

 .بهدف ثني المتظاهرین عن االحتجاج

البصرة، ومعها بعثة األمم المتحدة لتقدیم هذا وقد نددت نقابة الصحفیین في 
، بأعمال الترهیب التي شهدتها المدینة، حیث )یونامي(المساعدة إلى العراق 

حالة عنف ضد الصحفیین،  ٢٠وثقت مراسلون بال حدود ما ال یقل عن 
 .تتراوح بین التهدیدات الهاتفیة واالعتداءات الجسدیة

 مقتل االعالمي ناظم نعيم القيسي

، ٢٠١٥نوفمبر ٢٢ت المحكمة الجنائیة المركزیة بالعراق، األحد أصدر 
من المدانین بقتل اإلعالمي ناظم نعیم القیسي،  ٣أحكاما باإلعدام على 

 .فیما حكمت بالسجن المؤبد على مدان أخر لتستره على الجریمة
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 مقتل االعالمي عماد اجلبوري

ناة الفرات ، على جثة مصور ق٢٠١٥نوفمبر  ١٤عثرت قوة أمنیة في 
الفضائیة عماد الجبوري، في منزل قید اإلنشاء شمالي محافظة النجف 

أیام من اختطافه من قبل مسلحین مجهولین بعد خروجه  ٣العراقیة، بعد 
 .من مكتب القناة في المحافظة

وقال مصدر من الشرطة العراقیة إن قوات األمن عثرت على جثة المصور 
نشاء یعود لضابط برتبة رائد في إستخبارات عماد الجبوري، في منزل قید اال

 .محافظة النجف، مبینا إن الجثة كان علیها آثار إطالق نار

 اعتقال الصحفي عقيل الغزايل من جملس حمافظة النجف

قامت السلطات المحلیة في مدینة النجف باعتقال المدون والصحفي العراقي 
بالمسؤولین من خالل  ، بتهمة التشهیر٢٠١٥نوفمبر  ٣عقیل الغزالي، في 

 .نشر وثائق على موقع فیسبوك

، عند ٢٠١٥نوفمبر  ٣وكان الصحفي عقیل الغزالي قد فوجئ صباح 
دخوله مجلس المحافظة لتغطیة جلسة استجواب رئیس المجلس خضیر 
الجبوري برجال شرطة یسارعون الى اعتقاله ثم نقله إلى أحد سجون 

 .المحافظة
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متهم في قضیة وهمیة ”الي من محبسه انه ونقلت مصادر صحفیة عن الغز 
لم یبلغ بها بدعوى التهجم على رئیس المجلس، ویرجح أن یكون سبب 
اعتقال الغزالي، متابعات صحفیة للمجلس نشرها على صفحته في موقع 

، اعتبرها رئیس مجلس المحافظة تشهیرا “فیس بوك”التواصل االجتماعي 
 .به

 البصرة سياب ماجد العقابيمقتل الصحفي والناشط يف مظاهرات 

، على جثة الصحفي سیاب ٢٠١٥أكتوبر  ٢٩عثرت دوریة أمنیة صباح 
ماجد العقابي، في منطقة یاسین خریبط وسط البصرة، بعد مرور أقل من 

ساعة على اختطافه على ید عناصر مسلحة یستقلون سیارات دفع  ٢٤
علیها آثار تعذیب رباعي بدون أرقام، واشارت الشرطة إلى أن الجثة بدت 

طالقات ناریة في منطقة الرأس ٕ   .وا

 مهامجة الصحفي حيدر زوير بسبب انتقاداته لسياسات وزيرة الصحة

الفضائیة لهجوم عنیف ) العراقیة(تعرض حیدر زویر مقدم البرامج في قناة 
من موظفین مقربین من وزیرة الصحة العراقیة، عدیلة حمود، بعد نشره 

انتقد فیها السیاسة الصحیة المتبعة في بالده على بعض التعلیقات التي 
 .للتواصل االجتماعي) فیس بوك(صفحته الشخصیة على موقع 



٢٦٨ 

وتعرض زویر لنقد الذع واتهامات حادة، فضال عن تحریض مسئوله 
 .المباشر على معاقبته ألنه انتقد سیاسة العمل المتبعة في وزارة الصحة

 تهديد الصحفي الكردستاني نبز أمحد

الفضائیة في إقلیم ) كي إن إن(تعرض نبز أحمد، مدیر مكتب قناة 
كردستان العراق، لتهدیدات من قبل جهات معلومة وأخرى مجهولة، فضال 
عن مالحقته قضائیا على خلفیة انتقاداته للحزب الدیمقراطي الكردستاني 

 .الحاكم

 يف انفجار بكركوك N.R.Tإصابة اال هوشيار مصور قناة 

بجروح خطرة أثناء “ اال هوشیار”الفضائیة، “ N.R.T”قناة أصیب مصور 
قیامه بتغطیة العملیات العسكریة لقوات البیشمركة الكردیة في كركوك في 

 ٣٠، في “اال هوشیار”، حیث انفجرت عبوة ناسفة في ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠
، أثناء مصاحبته لرتل عسكري تابع لقوات البشمركة الكردیة ٢٠١٥سبتمبر 

لعملیات العسكریة جنوب غرب كركوك، وأدى االنفجار إلى لتغطیته ا
إصابته في أماكن مختلفة من الجسم إصابات بالغة، نقل على أثرها الى 

 ١٠٣.مستشفى كركوك، ووصف األطباء حالته بالخطیرة
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 الفضائية يف ذي قار) إيه إن بي(احتجاز طاقم قناة 

الفضائیة حقي ) یه إن بيإ(احتجز مدنیان لم یبرزا أوراقا ثبوتیة مراسل قناة 
كریم هادي، والمصور الصحفي أحمد حقي لبعض الوقت أثناء إجراءهما 
تغطیة صحفیة بمركز محافظة ذي قار ومنعهما من إجراء تغطیاتهما 
الصحفیة على الرغم من أنهما اطلعا على تراخیص التصویر المصدقة من 

 قبل القوات األمنیة للسماح بالتصویر

 رعاوي املصور والصحفي السابق يف قناة احلرة احتجاز فاضل الك

احتجزت السلطات االمنیة في محافظة بابل المصور والصحفي السابق في 
، على خلفیة نشره ٢٠١٥سبتمبر  ١٢، فاضل الكرعاوي، في "الحرة"قناة 

صورا وموضوعات تخص االوضاع السلبیة في المحافظة، ألسباب سیاسیة 
بالمالحقة والتخویف ما لم یكف عن القیام  حیث تعرض قبلها إلى تهدیدات

بتغطیة التظاهرات، ونشر الصور المثیرة، التي القت رواجا واسعا عبر 
وسائل التواصل اإلجتماعي ووسائل اإلعالم المختلفة حول االضطرابات 
واالحتجاجات المنددة بالسیاسات الفاشلة وسوء اإلدارة والتخطیط وانعدام 

 .عن الكرعاوي بعد اسبوعین من اعتقاله الخدمات، وجرى االفراج
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 إختفاء احملامي والناشط احلقوقي واعي املنصوري

إختفى المحامي ورئیس المركز االستشاري لحقوق اإلنسان، واعي 
المنصوري، في ظروف غامضة، من منطقة الهاشمیة في محافظة بابل 

 ، وبعد أیام من انطالق التظاهرات المطالبة٢٠١٥خالل شهر أغسطس 
باإلصالح في منطقة الهاشمیة، وقد التقى المنصوري قبل یومین من 
اختفائه بناشطین مدنیین ومثقفین من محافظات مختلفة، بغیة التواصل 

 .والعمل على تنسیق التظاهرات

 إعدام حييى عبد احلميد، مدير إذاعة الرشيد يف املوصل

 ١٢عدام في نفذ مسلحون تابعون لتنظیم داعش اإلرهابي بتنفیذ حكم اإل
“ الرشید”، بحق الصحفي، یحیى عبد الحمید، مدیر إذاعة ٢٠١٥سبتمبر 

، ٢٠١٤في مدینة الموصل، قبل سیطرة تنظیم داعش علیها في یونیو 
 .بتهمة التعاون مع األجهزة األمنیة للحكومة العراقیة

وكان مسلحو تنظیم داعش قد أقدموا على إعدام الصحفي، یحیى عبد  
مكانیة تسلم جثته  الحمید، رمیاً  ٕ بالرصاص، وقاموا بإبالغ ذویه بإعدامه وا

 .من مستشفى الطب الشرعي، وتوعدوهم بالعقاب إن أقاموا له مجلس عزاء

وجاء إعدام الصحفي، یحیى عبد الحمید، بعد انقضاء أربع ساعات على 
اعتقاله من منزله الواقع في حي االنتصار شرقي مدینة الموصل، وسرقة 
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لمحتویات الثمینة في منزله إضافة إلى جهاز الكمبیوتر الخاص سیارته، وا
 .به

  تهديد الصحفي حيدر فاضل الالمي

تلقى حیدر فاضل الالمي، المصور الصحفي لعدد من الوكاالت االخباریة 
والقنوات الفضائیة في محافظة واسط، تهدیدا من مسؤول كبیر في 

ظاهرات في مركز مدینة المحافظة یتوعده على خلفیة تغطیته الصحفیة لت
 ).كم جنوب شرقي العاصمة بغداد ١٨٠(الكوت 

 مهامجة منزل االعالمي جنم الربيعي بالقنابل اليدوية

هاجم مجهولون بالقنابل الیدویة منزل مدیر مكتب البغدادیة في العراق، 
 ٢٨ومقدم البرامج، نجم الربیعي، في ساعات متأخرة من مساء الثالثاء 

حي البیاع غرب العاصمة بغداد دون وقوع إصابات، ، في ٢٠١٥یولیو 
 .واتهم الربیعي جهات سیاسیة بالوقوف وراء الحادث
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 التجمع السلمي

قوات مكافحة الشغب تفرق تظاهرة سلمية امام مدخل املنطقة اخلضراء 
 ضد الفساد

، مظاهرة ٢٠١٥نوفمبر  ١٧فرقت قوات مكافحة الشغب العراقیة بالقوة، في 
العشرات من الناشطین المدنیین، أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء نظمها 

وسط العاصمة بغداد، بدعوى عدم حصولهم على ترخیص من الجهات 
األمنیة لتنظیم التظاهرة، وكانت المظاهرة بهدف دفع البرلمان لفتح تحقیق 

الجهد الحقیقي والملموس في ”في قضایا فساد، وقال منظمو المظاهرة إن 
ة الفساد غائب عن مجلس النواب، اذ لم یقترب مجلس النواب من مكافح

ملفات الفساد، وذلك نتیجة لتوافقات المحاصصة الطائفیة التي امتدت إلى 
  .“محاصصة الفساد

 تظاهر االف للمطالبة بإقالة رئيس جملس القضاء احمللي

 ، في محافظة كربالء للمطالبة٢٠١٥أكتوبر  ٢تظاهر آالف العراقیون یوم 
بإقالة رئیس مجلس القضاء المحلي مدحت المحمود وتفعیل ملف استجواب 
محافظ كربالء في مجلس النواب، منادین بسد العجز في عدد القضاة 

 .وتفعیل دور النائب العام
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ودعا المتظاهرون إلى سد النقص في القضاة وتفعیل دور المدعي العام 
، وكانت “استثمار كربالء لتمكینه من أداء دوره بالشكل المطلوب وحل هیئة

محافظة كربالء كانت من بین المحافظات التي شهدت حراكا شعبیا واسعا 
وتظاهرات للمطالبة بمكافحة الفساد، وتحسین الخدمات قبل أن تتطور 

لغاء مجلس المحافظة ٕ  .للدعوة لعزل المحافظ وا

 مقتل متظاهرين اثناء االعتداء بالسالح االبيض على مظاهرة سلمية

دت مجموعات منظمة علي متظاهرین ضد الفساد الحكومي في ساحة اعت
، بالسالح االبیض مما أدى ٢٠١٥أغسطس  ١٤التحریر وسط بغداد یوم 

الي وفاة اثنین من المتظاهرین، علي الرغم من الوجود الكثیف لقوات االمن 
في الساحة، االمر الذي یشیر بوضوح الي االهمال الجسیم او التواطؤ من 

 .جهزة االمن مع القتلةقبل ا

وكانت ساحة التحریر وسط العاصمة العراقیة بغداد، قد شهدت تظاهرات 
عشرات االالف من المتظاهرین ضد الفساد الحكومي والسیاسي، واستشراء 
الفقر والبطالة ونقص الخدمات، وقامت قوات األمن بإخالء الطرق المؤدیة 

 .مهوریة والحكومة والبرلمانللمنطقة الخضراء التي تضم مقرات رئاسة الج

ودعت المظاهرات رئیس الوزراء حیدر العبادي الجراء حزمة اولى من 
االصالحات تضمنت إلغاء مناصب نواب رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس 
لغاء مخصصات  ٕ الوزراء، وتقلیص عدد أفراد حمایة المسؤولین في الدولة، وا
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ین، وتخفیض المخصصات أصحاب الدرجات العلیا من الموظفین والمتقاعد
المالیة لكبار المسؤولین، والعمل على إصالح المشاكل التي یعانیها قطاع 

 .الخدمات العامة
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  الفهرس

  ٣  نظرة عامة

  ١١  مصر

  ٥٩  السودان

  ٧١  تونس

  ٨٥  المغرب

  ٩٧  موریتانیا

  ١٠٩  اإلمارات

  ١٢١  عمان

  ١٢٩  السعودیة

  ١٥١  لبنان

  ١٦٩  األردن

  ١٨٩  البحرین

  ٢٠٧  الكویت

  ٢٣١  قطر

  ٢٣٧  فلسطین

  ٢٥٩  العراق

  


