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الفصل 1
 7ما معنى اإلفالت من العقاب؟

ليس مجرد حكاية واحدة تنتهي بمقتل صحفي؛ بل جو متعاظم من الترهيب .وإن لم يُعاقب القاتل فإن القتلة سيزدادون جرأة ويتكرر العنف .ما من خيار أمام
الصحفيين سوى فرض الرقابة الذاتية على أنفسهم أو حتى الفرار إلى المنافي .لقد أدت االعتداءات التي تستهدف اإلعالم إلى حرمان العالم من فهم األبعاد الكاملة
للعنف الدائر في سوريا وتهريب المخدرات في المكسيك ونفوذ الجيش في باكستان والفساد في روسيا.

الفصل 2
9

قياس التقدم إزاء الواقع المستعصي

يُعتبر اإلقرار الدولي –بما في ذلك األمم المتحدة -بأن اإلفالت من العقاب يمثل مشكلة عالمية ،خطوة مهمة .إال أن التقدم خارج أروقة السياسة ظل متقطعاً ،إذ
ارتفعت معدالت اإلفالت من العقاب بثبات في معظم البلدان خالل العقد المنصرم .ولكن ثمة عالمات مشجعة ،منها أن مستوى اإلدانة في جرائم قتل الصحفيين أخذ
يرتفع شيئا ً فشيئاً .وقد جسّد أحد البلدان ،وهو كولومبيا ،األمل على هذا الصعيد ،لكنه يظهر أيضا ً الطريق الطويل الذي يجب قطعه قبل بلوغ العدالة.

الفصل 3
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أين يترعرع اإلفالت من العقاب؟

ثمة طرق عدة يترسّخ بها اإلفالت الواسع والدائم من العقاب عندما يتعلق األمر باالعتداء على الصحفيين .ففي بعض الحاالت ،يكون ذلك بسبب ضعف اإلرادة
السياسية ،فيما يكون النزاع أو ضعف دوائر إنفاذ القانون في حاالت أخرى هو ما يضع العدالة في موقف ال تحسد عليه .وفي أغلب األحوال تتضافر كل هذه
العوامل معاً .إن دراسة البيئات التي يترعرع فيها اإلفالت من العقاب هي الخطوة األولى نحو القضاء عليه.
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قضية مقتل نتاليا إستيميروفا العالقة

صورة الغالف :صحفيون وطالب صحافة يحملون توابيت وهمية في مانيال إلحياء الذكرى السنوية الثالثة لمذبحة ماغينداناو في الفلبين التي تصادف  23نوفمبر /تشرين الثاني.
وكالة الصحافة الفرنسية /نويل سيليس
صورة صفحة العنوان :صحفي يحمل صورة للصحفية اإلذاعية النيبالية أوما سينغ ،التي قُتلت عام  .2009رويترز /شروتي شريسثا
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صوماليون أثناء صالة الجنازة على الصحفي محمد إبراهيم راجح الذي أُردي بالرصاص بمقديشو في أبريل /نيسان  .2013ال تزال قضية مقتله عالقة .رويترز /فيصل عمري

الفصل 4
 21الخطوات المؤثرة وغير المؤثرة

دفعت سنوات من أنشطة المناصرة التي قامت بها جماعات حرية الصحافة ومنظمات حقوق اإلنسان والصحفيون بعض الحكومات إلى التعهد بمكافحة العنف
المعادي للصحافة ،بيد أن الكثير من هذه الحكومات أخفق في اتخاذ إجراءات .وعمدت حكومات أخرى إلى سن قوانين أو إنشاء فرق عمل أو تعيين مدعين عامين
أو لجان خاصة ،وكانت نسب النجاح متفاوتة .فقد أدى بعض من هذه المبادرات إلى تحقيق تقدم وكان بعضها قائم على تصور جيد لكنه عانى من ضعف الموارد،
فيما بدا بعضها اآلخر أنه ال يعدو كونه وسيلة لتحاشي النقد.
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صربيا  :بداية جديدة في جرائم قديمة

الفصل 5
 27زيادة الضغط وفرض االمتثال

تبنت األمم المتحدة قرارات للتعامل مع مسألة اإلفالت من العقاب وسالمة الصحفيين ثم أطلقت خطة عمل في هذا الصدد .وقد بدأت الخطة تكتسب قوة في بلدين
تبين أنهما طبقا الخطة مبكراً –وهما بالتحديد باكستان ونيبال -إال أنها فشلت فشالً ذريعا ً في العراق .ويجب على وكاالت األمم المتحدة أن ترفع من مستوى
انخراطها على هذا الصعيد إذا ما أردنا الحفاظ على الزخم العالمي .ومن األدوات األخرى التي تكتسب موطئ قدم صغير لها في ميدان مكافحة اإلفالت من
العقاب ،شبكة المحاكم اإلقليمية ،غير أن أحكامها ُتواجه باالستخفاف في أغلب الحاالت.

32

رفع ثمن اإلفالت من العقاب ،باسم ماغنيتسكي
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الخالصة

لقد وصلت الحرب على اإلفالت من العقاب في جرائم قتل الصحفيين إلى مفترق طرق مهم حيث يمكن للمكاسب المتواضعة أن تسمح للرضا عن الذات أن يتسلل
إلى نفوسنا .لم تنجح الجهود التي يبذلها األقارب والزمالء واالهتمام اإلعالمي المستدام والضغوط الدبلوماسية واللجوء إلى القضاء في دفع عجلة العدالة قُدما ً إال
في حاالت نادرة .هناك خطوات أخرى غير ذلك يمكن للحكومات اتخذاها مثل نقل مواقع المحاكمات ورفع مستوى حماية الشهود وإصالح النظم القضائية وإنشاء
هيئات مستقلة للتدقيق في التحقيقات التي تشوبها نقائص .ويتطلب بعض الحلول الكثير من الموارد ،بعكس بعضها اآلخر .ويجب أن يحتل الوفاء بالتزامات األمم
المتحدة في مكافحة اإلفالت من العقاب صدارة األولويات.
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توصيات لجنة حماية الصحفيين للحكومات الوطنية والمجتمع الدولي ووسائل اإلعالم اإلخبارية.
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غالف رصاصة يظهر واقفا ً فوق إجازة في الصحافة ،ويحيط به صحفيون يحتجون على قتل مراسلين في المكسيك .رويترز /دانييل بيسيريل

إليزابيث ويتشل هي الكاتب الرئيسي لهذا التقرير ،وهي مؤسِ سة الحملة العالمية
لمكافحة اإلفالت من العقاب التي أطلقتها لجنة حماية الصحفيين .وقد أطلقت
ويتشل الحملة عام  7002وجمعت خمسة إصدارات سنوية من المؤشر العالمي
السنوي لإلفالت من العقاب الصادر عن اللجنة ،إلى جانب إعداد العديد من
التقارير األخرى .عملت ويتشل في مجال حقوق اإلنسان والصحافة أكثر من
 51عاما ً وشاركت في تنفيذ مهمات في كل من باكستان ونيبال والفلبين وبلدان
أخرى .ونظمت ويتشل مؤتمر قمة اإلفالت من العقاب الذي عقدته لجنة حماية
الصحفيين عام  0102والذي ضم  04ممثالً من أكثر من  02منظمة من منظمات
حرية الصحافة .واهتم المؤتمر بتحديد التحديات واالستراتيجية الخاصة
بمحاربة اإلفالت من العقاب في مجال العنف بحق الصحفيين.
وكتب التصدير لهذا التقرير ميروسالفا غونغادزي ،التي ناضلت ألكثر من
عشر سنوات لتحقيق العدالة في قضية مقتل زوجها الصحفي األوكراني
جورجي غونغادزي .وكتب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل
سيمون الفصل األول الذي يدور حول تأثير مشكلة العنف ضد الصحفيين التي
ال تزال قضية عالقة تبحث عن حل .وشارك مراسل اللجنة في األنديز ،جون
أوتيس ،بكتابة القسم الذي يتناول المعركة البطيئة التي تخوضها كولومبيا ضد
اإلفالت من العقاب .أما العمود الذي يتحدث عن التحقيق المتوقف في مقتل
الصحفية الروسية والمدافعة عن حقوق اإلنسان نتاليا إستيميروفا ،فهو بقلم
الصحفية االستقصائية الحائزة على جوائز ،أيلينا ماليشينا ،التي تعمل بصحيفة
’نوفويا غازيتا‘ ومراسلة لجنة حماية الصحفيين في موسكو .ومن جانبه،
أعد مراسل اللجنة في المكسيك ديفيد أغرن تقريراً جديداً عن المكسيك ،فيما
شكل البحث الذي أجرته زميلة البحث في برنامج األمريكيتين بلجنة حماية
الصحفيين ،سارة رافسكي ،األساس الذي اعتمد عليه القسم الخاص بالبرازيل.
وفي معرض تجميعها لمواد هذا التقرير ،تناولت ويتشل بالتحليل ما أجراه
طاقم العاملين في اللجنة من أبحاث خالل أكثر من  01سنوات .هذا إلى جانب
بحث إضافي عن باكستان أجراه سادف خان الذي عمل في اإلعالم المطبوع
واإلعالم اإللكتروني في باكستان مدة ثماني سنوات إضافة إلى عمله مع
منظمات غير حكومية محلية حول حماية الصحافة وحرية التعبير.
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لقد أصدرت لجنة حماية الصحفيين هذا التقرير الذي يحمل عنوان "الطريق
إلى العدالة" احتفا ًء باليوم العالمي األول إلنهاء اإلفالت من العقاب في
الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي صادف يوم الثاني من نوفمبر /تشرين
الثاني ،والذي أقرته األمم المتحدة ،وإدراكا ً منها بأن غياب العدالة في المئات
من جرائم القتل التي طالت صحفيين في مختلف أنحاء العالم يمثل أحد أعظم
األخطار التي تهدد حرية الصحافة اليوم .وقد خلُص التقرير إلى أنه رغم
تنامي االهتمام الدولي بهذه القضية خالل العقد المنصرم ،إال أنه لم يتحقق
سوى تقدم ضئيل على صعيد تخفيض معدالت اإلفالت من العقاب في العالم
كله .إن إحداث تأثير في المعدالت العالية لالستهداف الروتيني للصحفيين
بالعنف سيقتضي من الدول إرادة سياسية على مستوى تنفيذ االلتزامات
الدولية لمكافحة اإلفالت من العقاب.
تحديداً ،يركز هذا التقرير على اإلفالت من العقاب في جرائم قتل الصحفيين
وال يبحث في أمثلة على اإلفالت من العقاب في جرائم أخرى من قبيل الحبس
الجائر أو سوء المعاملة الرسمي .لقد عاين التقرير قاعدة بيانات لجنة حماية
الصحفيين والمعنية بالصحفيين الذين قُتلوا وقام بتحليل االتجاهات التي اتخذتها
الجرائم التي اق ُترفت خالل فترة عشر سنوات ابتدا ًء من  1يناير /كانون الثاني
 4002ولغاية  13ديسمبر /كانون األول  .3102وقد اقتصرت الدراسة على
القضايا التي ارتأت فيها اللجنة ،استناداً إلى قدر معقول من اليقين ،أن الصحفي
اس ُتهدف بشكل متعمد وأن استهدافه مرتبط بعمله في مجال الصحافة.
وقد تم جمع هذا التقرير في إطار الحملة العالمية لمكافحة اإلفالت من العقاب،
والتابعة للجنة حماية الصحفيين ،والتي أمكن إطالقها بفضل الدعم السخي من
قبل مؤسسة أديسيوم ومؤسسة ليون ليفي ومؤسسات المجتمع المفتوح .وتعبِّر
لجنة حماية الصحفيين أيضا ً عن امتنانها للدعم الدائم من قبل مؤسسة جون س.
وجيمس ل .نايت.
لالطالع على النسخ العربية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية من
التقرير ،يرجى زيارة موقع لجنة حماية الصحفيين .www.cpj.org

تصدير

الصحفي األوكراني جورجي غونغادزي وزوجته ،ميروسالفا ،يقفان أمام الكاميرا ألخذ صورة فوتوغرافية لهما عام  .1995وقد قُتل جورجي غونغادزي عام .2000
وكالة أسوشيتدبرس /من ألبوم صور عائلة غونغادزي.

بقلم ميروسالفا غونغادزي
إنها لحقيقة محزنة أن يعيش الصحفي في عالم اليوم حياة تغلب عليها سمة
الخطر؛ إذ نستمع ،نحن معشر اإلعالميين ،كل يوم إلى تقارير عن جرائم
ُترتكب بحق صحفيين ،بدءاً بالترهيب وانتها ًء بالقتل .وعندما ُترتكب هذه
الجرائم ضد أصدقاء أو أقارب أو زمالء لنا فإن وقعها علينا يكون أشد وطأة.
وهنا تقف ثقافة اإلفالت من العقاب ،في أغلب األحيان ،حائالً دون سعينا إلى
إعمال العدالة في هذه الجرائم وتم ِّكن المسؤولين عنها –سواء أكانوا ينتمون
إلى سلطات الدولة أم إلى النخب المتنفذة -من اعتراض البحث عن الحقيقة بأشد
الطرق دموية.
لقد اصطدمت شخصيا ً وجها لوجه بهذه الثقافة المرفوضة في سبتمبر /أيلول
من عام  ،2000أي عندما تعرض زوجي ،الصحفي جورجي غونغادزي ،للقتل
على يد السلطات األوكرانية.
كان جورجي صحفيا ً استقصائيا ً ورئيس تحرير صحيفة أوكراينسكا برافدا
(الحقيقة األوكرانية) ،وهي صحيفة إلكترونية مستقلة كانت تنتقد السلطات
وتفضح الفساد والمحسوبية في إدارة الرئيس األوكراني آنذاك ليونيد كوتشما.
وعندما اختفى جورجي في  16سبتمبر /أيلول من عام  ،2000كأن أول ما
خطر ببالي أنه اخ ُتطف على يد شخص أغضبته تقاريره الصحفية .وأطلق
المجتمع الصحافي في أوكرانيا حملة لقيت ذيوعا ً واسعا ً للعثور عليه ،بيد أن
السلطات لم تبد حماسة ُتذكر للتحقيق في اختفاء زوجي.
لم يشكل ذلك التفريط من طرف السلطات -للكثير منا -أية مفاجأة ،ذلك أنه
لم يسبق أن أجري تحقيق كامل في أي من الجرائم السابقة التي ار ُتكبت بحق
صحفيين أو معارضين في البالد .ولكني مع ذلك ،لم يساورني شك أن يكون
مسؤولون حكوميون كبار كالرئيس وراء مقتل جورجي.
5
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وفي األشهر التي تلت اختفاء جورجي ،عرفت –من تسجيالت أُخذت سراً في
مكتب الرئيس من قبل مسؤوله األمني ميكوال ميلنيتشكينكو وتم التثبت فيما بعد
من صحتها من قبل الواليات المتحدة -مدى الجدية التي كان يؤخذ بها كتاباته
على أعلى مستويات السلطة .وعلمت كيف عمل النائب العام ميخائيلو بوتبينكو
ومكتبه بقوة على تخريب التحقيق والتعتيم على تورط الدولة بأعلى مستوياتها.
وفي نوفمبر /تشرين الثاني من عام  ،2000تم العثور على جثة جورجي
مقطوعة الرأس ومتحللة بدرجة كبيرة جداً لدرجة أن األمر استلزم إجراء أربعة
فحوصات للحامض النووي (دي أن إيه) للتثبت من أن الجثة هي جثة زوجي.
ولم يُعثر على رأسه إال بعد سنوات ،حيث قام قتلته ،وهم أربعة من الشرطة
الحكومية ،بشنقه حتى الموت وقطع رأسه وحرقه ومن ثم دفنه.
حصلت عام  2001على اللجوء في الواليات المتحدة وانتقلت إليها مع ابنتيّ
الصغيرتين خوفا ً على حياتي من الخطر.
وأصبح الكشف عن الجناة والمحرضين على قتل زوجي وجلبهم إلى العدالة
هي مهمة حياتي .وبعد أربعة عشر عاما ً من مقتل جورجي ،استطعنا الحصول
على عدالة جزئية؛ فقد أًودع السجن ثالثة من رجال الشرطة إضافة إلى
رئيسهم الجنرال أليكسي بوكاتش .أما وزير الداخلية األوكراني السابق الذي
أمر بالقتل طبقا ً لوثائق المحكمة ،فقد ُزعم أنه انتحر بإطالق رصاصتين على
رأسه .إال أن العقول المدبرة للجريمة فلم تتم محاسبتهم بعد ،وعلى الرغم
الكل يعلم بالمزاعم بتورطهم في الجريمة ،إال أنهم ال زالوا يتمتعون بالمكانة
واالمتيازات ورغد العيش.
وإنني أواصل السعي وراء العدالة من أجل زوجي ألنني أعتقد أن التحقيق في

في عام  ،2005حكمت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،كما هو موضح هنا ،لصالح ميروسولفا غونغادزه ،مشيرة إلى أن أوكرانيا قد انتهكت مواد االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
بعدم حماية حق زوجها في الحياة أ.ف.ب /.فريدريك فلورين

الجرائم ضد الصحفيين -وليس الكشف عنها فقط -هو واجبنا نحو أولئك الذين
يناضلون من أجل إيصال الحقيقة إلى الناس.
ولم تكن المعركة سهلة ،فقد حاولت السلطات منذ البداية إعاقة مسار التحقيق
وتدمير سمعتي وسمعة زوجي عن طريق فبركة المعلومات بشأن اختفائه
ومقتله .لقد اضطررت لقضاء ساعات وأيام في مكتب النيابة العامة في مقارعة
المسؤولين .وقد ساعدتني شهادتي في القانون ومساندة مجموعة من األصدقاء
واألقرباء على البقاء قوية وتحمُّل الضغط .كنت وأسرتي نواجه الخطر طيلة
ذلك الوقت ،فقد كانوا يالحقونني ويتنصتون على هواتفي وكنت أشعر كل يوم
بتزايد ضغط السلطات علي.
بعد ذلك ،وعندما أدركت أنه من المستحيل التوصل إلى العدالة في أوكرانيا،
التمست العون من مؤسسات دولية كالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان .ففي
عام  ،2005أصدرت المحكمة قراراً لصالحي ينص على أن أوكرانيا انتهكت
المواد  2و 3و 13و 41من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان جراء إخفاقها في
حماية حق زوجي في الحياة .ووفقا ً لهذا القرار ،كان التحقيق غير كا ٍ
ف كما أنه
تسبب في ضرر نفسي كبير.
إن من شأن اإلفالت من العقاب في الجرائم التي ُتقترف ضد الصحفيين ،مثل
هذه ،أن تبعث برسالة للجناة مفادها أنه بوسعهم السيطرة على اإلعالم باستخدام
القوة ضد العاملين فيه؛ أي أنه يمكن للترهيب أن يستمر .إن جلب أولئك
المسؤولين عن الجرائم للمثول أمام العدالة هو المرتفع األخير الذي يتوجب
علينا صعوده في سعينا نحو إنقاذ أرواح الصحفيين وتعزيز قضية حرية الرأي
والتعبير.
يجب علينا أن ندعم بقوة األشخاص الذين كرسوا أنفسهم من أجل تطبيق العدالة
في هذه الجرائم .إنني أعرف من واقع خبرتي الشخصية أن مكافحة عمليات
التعتيم واللجوء إلى المحاكم والتعامل وجها ً لوجهة مع أشخاص خطرين
يتمتعون بالنفوذ والسلطة هو أمر محبط وعسير ويتطلب الكثير من الموارد ،بما
في ذلك اإلخالص والتفاني والشجاعة والمال وطاقة ال تكل وال تمل .إن السعي
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طريق محفوف باألذى.
وراء تطبيق العدالة هو في كثير من األحيان سير في
ٍ
تتطلب هذه القضية نظام دعم دولي .وقد اتخذت األمم المتحدة خطوات
نحو بناء مثل هذا النظام عن طريق الموافقة على قرار جعل يوم الثاني من
نوفمبر /تشرين الثاني اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب في االعتداءات
الموجهة ضد الصحفيين والموافقة على خطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة
الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب .ويجب أن تمضي هذه الخطوات قدما ً
على الطريق.
وسيشهد هذا العام ،2014 ،وألول مرة مناسبة دولية تصطبغ بطابع رسمي سيتم
فيها الوقوف وقفة تضامنية ضد اإلفالت من العقاب.
وبمناسبة هذا اليوم ،أطالب الحكومات بالوفاء بالتزاماتها الدولية في حماية
الصحفيين والسعي إلى تطبيق العدالة بصرف النظر عن المستوى الذي سيطاله
البحث .وأطلب من منظمات حقوق اإلنسان الدولية دعم أقرباء وأصدقاء
أولئك الذين قدموا حياتهم من أجل الصالح العام وذلك كي يبقى هؤالء األقرباء
واألصدقاء أقوياء وكي ال يتخلوا عن مسعاهم في تطبيق العدالة مهما كانت
المعيقات .وأطلب منا جميعا ً في الوسط اإلعالمي والرقابي الحقوقي التحلي
بالشجاعة وإحياء ذكرى زمالئنا الذين قضوا على درب الواجب.
ميروسالفا غونغادزي صحفية وناشطة تقيم في واشنطن .قُتل زوجها ،الصحفي
جورجي غونغادزي 31 ،عاماً ،في أوكرانيا عام  .2000وفي عام  ،2013أدانت
محكمة مقاطعة بيتشيرسكي في كييف الجنرال السابق في الشرطة أليكسي
بوكاتش بشنق الصحفي غونغادزي وقطع رأسه وحكمت عليه بالسجن مدى
الحياة .وكانت السلطات قد أدانت عام  2008شركاء بوكاتش في الجريمة ،وهم
ثالثة من رجال الشرطة السابقين .وتم توجيه التهمة إلى الرئيس األوكراني
السابق ليونيد كوتشما في مارس /آذار  ،2011غير أن المحكمة الدستورية
في أوكرانيا قضت بعدم قبول الدليل الرئيسي .إال أن ميروسالفا غونغادزي
ومحاميها يواصالن الضغط من أجل التحقيق الكامل لمعرفة من الذي أصدر
األمر بقتل غونغادزي.

الفصل
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توفي ميخائيل بيكيتوف (وسط) في أبريل /نيسان  2013متأثراً بجروح أُصيب بها في اعتداء وحشي استهدفه عام  .2008كان بيكيتوف يغطي أخبار الفساد في الحكومة الروسية .ولم
يُقدم أحد إلى العدالة في قضيته .وكالة الصحافة الفرنسية /أليكسي سازونوف

ما معنى اإلفالت من العقاب؟
في عام  ،1981أي في السنة التي تأسست فيها لجنة حماية الصحفيين ،سقطت
األرجنتين في فخ ما يُسمى بالحرب القذرة ،التي تعرض أثناءها العشرات من
الصحفيين لالختفاء القسري ولم ي َُر معظمهم ثانية .ولم يقم أحد حتى يومنا هذا
بتوثيق ممنهج لجرائم القتل التي طالت اإلعالميين وال يعلم أحد على وجه
ٍ
الدقة عدد الصحفيين الذين قضوا نحبهم .فليس من المفاجئ إذن ،في ظل غياب
المعلومات ،أن اهتماما ً دوليا ضئيالً فقط أُولي لحاالت اختفاء الصحفيين أو
للكارثة الحقوقية اإلنسانية التي كان يسعى كثير من الصحفيين الذين قُتلوا إلى
تغطية أخبارها.
ومضى عقد كامل قبل أن يبدأ أحد في توثيق مقتل الصحفيين ،إلى أن
شرعت لجنة حماية الصحفيين ،في عام  ،1992بتوثيق منظم لكل حالة
قتل تقع للصحفيين في أي مكان من العالم بسبب قيامهم بعملهم .وخالل
السنوات العديدة األولى من هذا التوثيق كانت "قائمة القتلى" التي قمنا
بتوثيقها ُتنشر مطبوعة على الورق كملحق للخالصة السنوية ألوضاع
7
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حرية الصحافة ’االعتداءات على الصحافة‘ التي كانت تصدر عن اللجنة.
وفي النهاية ،تحولنا من الورق إلى شبكة اإلنترنت وأنشأنا قاعدة بيانات
مفتوحة للعموم بما يسمح لنا –ولآلخرين -بتكوين فهم أفضل لالتجاهات
التي تكشف عنها األرقام.
حافظت اللجنة منذ عام  1992ولغاية اليوم على منهجية ثابتة في هذا الصدد،
حيث نطبق معايير صحفية صارمة تتخطى حدود التقارير الصحفية بحثا ً عن
مصادر مستقلة للمعلومات في كل حالة .ونقوم بجمع البيانات األساسية المتعلقة
بالسيرة الشخصية –كاالسم والمؤسسة اإلعالمية ونوع العمل -ونجري بحثا ً
دقيقا ً بشأن ما إذا كان الشخص المقتول يتصرف بصفة صحفية .كما أننا نعمل
على معرفة الدافع وراء القتل وال نعتبر حالة القتل مؤكدة إال بعد أن نتيقن على
نحو معقول أن الشخص قُتل أثناء ممارسته لنشاط صحفي .وهذا النهج الثابت
والدائم يتيح لنا جمع قاعدة بيانات شاملة عن كل صحفي يُقتل والخروج بنتائج
مستنيرة قائمة على معطيات.

ترسم األرقام صورة صادمة ،ففي العقد الواقع بين عامي  2004و  ،2013قُتل
 370صحفيا ً في انتقام مباشر بسبب أعمال أنجزوها .وكانت غالبيتهم العظمى
من الصحفيين المحليين الذين يكتبون عن الفساد والجريمة وحقوق اإلنسان
والسياسة والحرب إلى جانب قضايا أخرى لها أهمية حيوية في مجتمعاتهم.
وبلغت نسبة اإلفالت التام من العقاب –أي ال توقيف ال محاكمات ال إدانات-
في هذه القضايا  90بالمائة .وفي بعض الحاالت تمت إدانة القاتل أو شريك
في الجريمة فيما لم يتم جلب الرأس المدبر للجريمة إلى العدالة إال في عدد
ضئيل من القضايا.
إال أن مثابرتنا على حفظ السجالت ال تهدف فقط إلى الكشف عن التوجهات
المثيرة للقلق التي تكشف عنها األرقام ،بل نهدف أيضا ً إلى التأكد من وجود
سجل دائم لكل حالة قتل وتحديث المعلومات إذا ما حدث تطور في صالح
تحقيق العدالة .كما أن إبقاء القتلة تحت الرقابة اللصيقة يساعدنا في فهم تأثير
هذه الجرائم ضمن مجتمع معين .لقد أدت االعتداءات الموجهة ضد اإلعالم في
سوريا إلى حرمان العالم من فهم األبعاد الكاملة للعنف الدائر في هذا البلد ،كما
أن عدم وضع حد لإلفالت من العقاب أدى إلى إسكات التغطيات الناقدة لتهريب
المخدرات في المكسيك والعنف المسلح في باكستان والفساد في روسيا.
إن الثمن الذي تدفعه أُسر الصحفيين وأصدقاؤهم ومجتمعاتهم ككل هو ثمن
باهظ .في أبريل /نيسان من عام  ،2013توفي صحفي الروسي والمدافع الشرس
عن مبادئه ،ميخائيل بيكيتوف ،في أحد مستشفيات موسكو متأثراً بإصابات
لحقت به جراء الضرب الوحشي الذي كان قد تعرض له قبل أكثر من أربع
سنوات بعد كتابته تقارير عن تدمير البيئة بضواحي موسكو .وقد زرته في
أكتوبر /تشرين األول  2010وكان ال يزال يصارع من أجل الشفاء من األذى
الذي ألحقه به رجال ضربوه بقضبان فوالذية؛ وكم بدا ضعيفا ً هذا الذي كان
يوما ً مقاتالً قوي البنية :حيث فقد إحدى ساقيه وسُحقت يداه وبات عاجزاً عن
الكالم بسبب إصابات في الدماغ .لقد أدى العنف إلى تحويل رجل شجاع تحدى
بصوته وقلمه أصحاب النفوذ إلى شخص غير قادر على التواصل .ولم يتم
توقيف أي شخص على خلفية هذا االعتداء.
لقد أثبت بحثنا أن مثل هذا اإلفالت من العقاب يزيد من تجرؤ القتلة ويُسكت
الصحافة .فالمسألة ليست مجرد حكاية واحدة تنتهي بمقتل صحفي؛ بل جو
متعاظم من الترهيب؛ وتكون الرسالة مسموعة ويمعن القتلة في تجرؤهم
ويتكرر العنف .وما من خيار أمام الصحفيين سوى اإلنصات .تؤدي جرائم
القتل إلى بروز مناطق من الرقابة الذاتية كتلك الموجودة في قسم من كولومبيا
والمكسيك .ويقول مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ،كريستو هينز ،في تقرير صدر عام
 2012حول عمليات قتل الصحفيين إن "اإلفالت من العقاب هو أحد األسباب
الرئيسية ،إن لم يكن السبب الرئيسي ،في ارتفاع عدد الصحفيين الذين يُقتلون
كل سنة".
وقد رأينا كيف تفر إلى المنفى جماعات بأكملها من الصحفيين عندما يستمر
القتل في بلدان مثل العراق والصومال وسريالنكا .ويخشى كثير من هؤالء
العودة حتى يتم حبس مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين.
ومع تعرُّ ف الناس على هذه األرقام المروعة والقصص التي تعصر القلب
تعالت األصوات المنادية بثبات وتصميم باتخاذ إجراءات .وتزايد في السنوات
األخيرة االعتراف على نطاق واسع بدور الصحفيين في تعزيز الحوار
وامتالكهم صالحية المحاسبة .إن من شأن الصحافة الحرة أن تسهم في تقدم
األهداف التي تسعى إلى تحقيقها األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية
الدولية وذلك عن طريق تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحدي الفساد ومكافحة
الجريمة والمساعدة في فض النزاعات وبناء السالم .وفي المقابل ،يعمل األثر
المدمر للعنف الذي يفلت مرتكبوه من العقاب على تقويض هذه األدوار المهمة.
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ال يتم تقديم أي شخص للعدالة في نحو  90بالمائة من جرائم القتل التي ترتكب بحق
الصحفيين .الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس)/لديخا سابادوس

وكما يبين هذا التقرير ،استجابت األمم المتحدة باالعتراف بأن ممارسة قتل
الصحفيين بال رادع تشكل تهديداً لتدفق المعلومات وبالتالي على السلم واألمن
العالميين الذين أُنشأت األمم المتحدة من أجل الحفاظ عليهما .وقال وكيل األمين
العام لألمم المتحدة يان إلياسون في أول نقاش في مجلس األمن حول هذه القضية
في يوليو /تموز  2013إنه "كلما قُتل صحفي أو تم إسكاته عن طريق الترهيب
ً
ينقص عدد المراقبين لجهودنا في دعم الحقوق وضمان الكرامة اإلنسانية واحدا".
وفي عام  ،2011شرعت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونيسكو) بصياغة خطة عمل بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من
العقاب ،معتمدة على معطيات أسهم فيها المجتمع المدني ومن ضمنه لجنة
حماية الصحفيين.
ويهدف هذا التقرير إلى التقدم نحو الخطوة التالية من تلك العملية .وبوضع خطة
العمل وغيرها من التدابير ،تكون األمم المتحدة ومعها المجتمع الدولي قد تولت
المسؤولية عن التصدي ألزمة اإلفالت من العقاب .فما هي الخطوات المادية
التي يمكن اتخاذها لضمان نجاح الخطة؟
تمتلك إليزابيث ويتشل ،وهي الكاتب الرئيسي لهذا التقرير ،المقدرة التي تؤهلها
تماما ً لإلجابة عن هذا السؤال؛ فقد أسست ويتشل في عام  2007الحملة العالمية
لمكافحة اإلفالت من العقاب التابعة للجنة حماية الصحفيين عام ،وتعتبر ويشتل
اليوم من كبار الخبراء في هذه القضية على مستوى العالم .وفي معرض جمعها
لمواد هذا التقرير ،حللت ويتشل بدقة البحوث والبيانات التي أنتجتها أعمال
لجنة حماية الصحفيين على امتداد أكثر من عقد من الزمن وقابلت العشرات من
الصحفيين وممثلين أمميين وحكوميين ومناصرين لحرية الصحافة .وقد ساهم عدد
من طاقم العاملين في لجنة حماية الصحفيين في كتابة أقسام من هذا التقرير.
إن الفرق بين عام  1981واليوم واضح ال تخطئه العين؛ فعندما استولى المجلس
العسكري على السلطة في األرجنتين في أواسط السبعينيات من القرن الماضي،
عمل على التخلص من الشهود على الفظائع التي ارتكبها وقد نجح في ذلك إلى
حد بعيد .أما اليوم فليس لدينا أي عذر؛ حيث يتم توثيق كل جريمة قتل بحق أي
صحفي ،ونحن نعرف متى وأين وكيف تمت الجريمة ،ونعرف أيضا ً سببها،
ونعرف في أغلب األحيان من يقف وراءها .وهذه المعرفة تقتضي منا أن نتحرك
–ليست لصالح العدالة وحسب ،بل وكي نضمن أن قوى العنف لم تعد قادرة في
مجتمعنا العالمي هذا على تحديد ما الذي نعرفه .وإذا كان يتوجب علينا تحقيق
ُ
مثل عصر المعلومات فإنه يتوجب علينا أن نتخذ كل اإلجراءات الكفيلة باستئصال
التهديد األكبر والوحيد لحرية التعبير في العالم :وهو جرائم القتل التي تقترف بغير
رادع والتي ال يُحل لغزها بحق الصحفيين الذين يسعون إلى إطالع المجتمعات
والعالم على حقيقة ما يجري؛ وهذا التقرير يرينا كيف يتم ذلك.

الفصل

2

مراسل يحاول إجراء لقاء مع متظاهر أثناء نقله من قبل الشرطة خالل صدامات وقعت بالقرب من بوغوتا عام  .2013لقد تقلص العنف الموجه ضد الصحفيين في كولومبيا ،وتقلص معه
عدد وفيات الصحفيين .رويترز /خوسيه ميغيل غوميز

قياس التقدم إزاء الواقع المستعصي
في نوفمبر /تشرين الثاني  ،2013أدرجت الجمعية العامة لألمم المتحدة قضية
اإلفالت من العقاب على جدول األعمال الدولي.
يصف القرار المتعلق بسالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب ،الذي
أُقر باإلجماع ،غياب العدالة بالنسبة للضحايا بأنه "أحد التحديات الرئيسية
أمام تعزيز حماية الصحفيين" .ويحث القرار الدول األعضاء على "كفالة
المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في جميع ما يدعى
وقوعه في نطاق واليتها من أعمال عنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط
اإلعالم" .وكذلك حث الحكومات على "تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة
وضمان وصول الضحايا إلى سبل االنتصاف المناسبة" .وقد أعلن القرار يوم
الثاني من نوفمبر /تشرين الثاني يوما ً عالميا ً إلنهاء اإلفالت من العقاب في
الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وقد ّ
مثل هذا القرار بالنسبة للجنة حماية الصحفيين وغيرها من المنظمات
9
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التي شاركت في الحملة ضد اإلفالت من العقاب ،مستوى جديداً من االعتراف
الدولي .وكتبت آني غيم تعليقا ً على هذا القرار ،وهي المديرة التنفيذية للشبكة
الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير وهي شبكة عالمية مؤلفة من عدد
من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير ،وقالت "لقد أثبت التصويت أن هذه
الحكومات تقر بوجود المشكلة وأنه يجب حماية سالمة الصحفيين كي يقوموا
بعملهم من أجل الصالح العام" .وتحتفل المنظمة الدولية باليوم العالمي إلنهاء
اإلفالت من العقاب منذ عام .2011
وفي الدورة العشرين لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة التي انعقدت
في يونيو /حزيران من عام  ،2012اع ُتبر اإلفالت من العقاب في االعتداءات
التي تستهدف الصحفيين من اآلفات الرئيسية التي تحلق بحقوق اإلنسان ،حيث
جاء ذلك في كلمات كل من المقرر الخاص باألمم المتحدة المعني بحاالت
اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ،كريستوف هينز،
والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ،فرانك

شهد الصومال حالة التدهور األكثر مأساوية حيث تضاعف
معدل اإلفالت من العقاب فيه أكثر من أربعة أضعاف منذ عام .2008
ال رو .وفي وقت الحق من السنة نفسها ،وافقت الدول األعضاء في مجلس
حقوق اإلنسان على قرار المجلس بشأن سالمة الصحفيين والذي دعا الدول
األعضاء إلى معالجة مشكلة اإلفالت من العقاب.
وفي عام  ،2012تبنت األمم المتحدة أيضا ً خطة العمل الخاصة بسالمة
الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب التي تترأسها اليونسكو ،وذلك في محاولة
لحمل الجهات صاحبة المصلحة –أي الدول ووكاالت األمم المتحدة والهيئات
اإلقليمية والمجتمع المدني والمنظمات اإلعالمية -على تعزيز حماية الصحفيين
وإعمال العدالة في قضايا قتل الصحفيين .وقد عقد مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة جلستي نقاش حول القضية عام  ،2013فيما بدأت هيئات دولية أخرى
تتخذ مواقف إزاء هذه القضية أيضاً؛ ففي أبريل /نيسان من العام الجاري ،تبنت
اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا إعالنا ً بشأن سالمة الصحفيين أشارت فيه إلى
أن "اجتثاث اإلفالت من العقاب هو التزام مهم يقع على عاتق الدول".
تعتبر هذه المصادقة الدولية خطوة مهمة في التصدي لقضية كانت الحكومات
تعتبرها في السابق مشكلة مُبالغ فيها وضئيلة األهمية ،حسبما ُتظهر خبرات
لجنة حماية الصحفيين .ومن هنا ،فإن الدول األعضاء التي تقف وراء هذه
المنظمات تكون -ومن خالل تبنيها لهذه الوثائق -قد التزمت التزاما ً علنيا ً قويا ً
بإجراء تحقيق كامل والتحرك عند االعتداء على صحفي أو تهديده أو قتله.
لكن ظل التقدم متقطعا ً خارج أروقة السياسة .وعلى أرض الواقع ،ارتفعت
معدالت اإلفالت من العقاب بثبات خالل العقد المنصرم في معظم البلدان
التي صنفتها لجنة حماية الصحفيين بأنها بلدان يتكرر فيها قتل الصحفيين
فيما يظل القتلة أحراراً طلقاء .وقد وقعت جرائم قتل جديدة خالل عام
تسع من هذه البلدان –وهي بنغالديش والبرازيل وكولومبيا
 2013في ٍ
والهند والعراق وباكستان والفلبين وروسيا والصومال -في تذكير مرعب
بأنه حيثما وجد اإلفالت من العقاب سيظل الصحفيون هدفا ً سنة تلو
األخرى .ولكن ثمة عالمة واحدة مشجعة وسط هذه األرقام المحبطة ،وهي
مستوى اإلدانة في جرائم قتل الصحفيين اآلخذ في االرتفاع شيئا ً فشيئاً؛
حيث ارتفع عدد اإلدانات عام  2013إلى الضعف تقريبا ً مقارنة بعام .2004
ومع أن الطريق نحو العدالة قد يتطلب صدور عدد أكبر بكثير من أحكام
اإلدانة ،إال أنه يمكن اعتبار هذا االتجاه الجديد على أنه مؤشر على أن
الضغط المحلي والدولي بدأ في إحداث تغيير.
وعندما أطلقت لجنة حماية الصحفيين حملتها ضد اإلفالت من العقاب عام ،2007
كان أحد همومها الكبرى تحديد الطريقة التي سيتم بها قياس التقدم المحرز
وتعريفه .وبناء عليه ،استحدثت اللجنة المؤشر العالمي لإلفالت من العقاب الذي
يقوم بحساب عدد الجرائم التي لم تتم فيها إدانة أي من المشتبه فيهم ،وذلك كنسبة
مئوية من عدد سكان الدولة .ولغايات مراقبة أوضاع البلدان من حيث أنماط
العنف واإلفالت من العقاب ،يحدد المؤشر كل سنة الجرائم التي وقعت خالل
السنوات العشر الماضية بحيث ال تندرج ضمن المؤشر إال البلدان التي توجد فيها
خمس قضايا أو أكثر لم يُدان فيها مرتكبوا جرائم قتل الصحفيين خالل تلك الفترة.
صدر أول مؤشر عالمي لإلفالت من العقاب عام 2008؛ حيث نشرت اللجنة
مؤشرها السابع عام  .2014لم تكن التغيرات بمضي هذه الحقبة من الزمن كبيرة
لكنها تظل تغيرا ٍ
ت معبرة .لقد احتل ستة عشر بلداً موقعه على هذا المؤشر خالل
الفترة المنقضية ،حافظ عشرة منها على مركزه كل سنة ،بمعنى أنها حافظت على
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سجل يحتوي على األقل على خمس جرائم قتل لم ُتفك رموزها خالل السنوات
العشرة المنصرمة ،مما يدل على أن اإلفالت من العقاب يضرب جذوره عميقا ً
في تلك البلدان .وتظهر بيانات هذه البلدان أن معدل اإلفالت من العقاب ارتفع فيها
بنسبة  56بالمائة في الفترة بين عامي  2008و.2014
شهد الصومال حالة التدهور األكثر مأساوية حيث تضاعف معدل اإلفالت من
العقاب فيه أكثر من أربعة أضعاف منذ عام  .2008وكان يوسف أحمد أبوكار
هو آخر الضحايا والصحفي السابع والعشرين الذي يتعرض للقتل في الصومال
خالل العقد الماضي في جو من اإلفالت التام من العقاب ،حيث قُتل بقنبلة
ُزرعت في سيارته فجرها قتلته عن بعد .كما ارتفع معدل باكستان إلى أكثر من
الضعف خالل هذه الفترة .وعلى الرغم من صدور إدانة رئيسية واحدة ،في
قضية مقتل والي خان بربر في وقت سابق من عام  ،2014ال يزال الصحفيون
هناك يواجهون سلسلة من التهديدات ،ليست صادرة عن المسلحين وأمراء
الحرب فقط بل وعن مسؤولين في الجيش واألمن والحكومة ،كما أثبتت أبحاث
لجنة حماية الصحفيين.
وارتفع معدل اإلفالت من العقاب في المكسيك إلى الضعف تقريبا ً في السنوات
السبع الماضية نظراً إلخفاق السلطات في وضع حد للعنف الذي ال يلين ضد
الصحافة هناك .وجاءت الفلبين في المركز التالي من حيث حجم الزيادة؛ إذ
تصاعدت وتيرة جرائم القتل بعد مجزرة ماغيندناو عام  :2009فقد ارتفع معدلها
لعام  2014بأكثر من  80بالمائة منذ عام  .2008أما البرازيل التي دخلت المؤشر
عام  ،2009فقد شهد معدل اإلفالت من العقاب فيها ارتفاعا ً زاد عن  70بالمائة منذ
ذلك الحين .كما وشهدت معدالت كل من الهند والعراق وسريالنكا صعوداً طفيفاً.
وأما في روسيا ،فهي ال تزال تمتلك نفس المعدل الذي كانت عليه قبل سبع سنوات
ذلك أن جرائم القتل الجديدة ألغت أثر المحكمات المتفرقة التي جرت هناك.
بالمقابل ،سجلت كولومبيا التغير اإليجابي األكبر ،حيث انخفض معدلها إلى
أقل من ثلث ما كانت عليه عام  ،2008وذلك في تحسن عائد إلى انخفاض عام
في حدة االعتداءات القاتلة على الصحفيين بدرجة أكبر منه إلى إعمال العدالة
–فلم يصدر هناك سوى حكمين اثنين باإلدانة خالل السنوات العشر الماضية.
وخرجت ثالث بلدان –هي سيراليون وبنغالديش ونيبال -من المؤشر لسبب
يعود بشكل رئيسي إلى تراجع العنف الموجه ضد الصحافة الذي يرتبط بدوره
بالتغيرات السياسية على الصعيد األعم.
يجب علينا أن نرى هذا التحسن الواضح في اإلدانات بشيء من التروي؛ فمنذ
عام  2004وحتى عام  2013لم تصدر إحكام باإلدانة إال في  41قضية اعتبرت
لجنة حماية الصحفيين أن قتل الصحفيين فيها كان متصالً بعملهم ،فيما وقعت
 370جريمة قتل خالل نفس الفترة .إال أن هذا التوجه مشجع ،ذلك أن  26من
تلك اإلدانات جاء في آخر خمس سنوات مقابل  15إدانة فقط خالل فترة الخمس
سنوات التي سبقتها .وفي السنة األخيرة وحدها حدثت زيادة سريعة نسبياً ،حيث
صدرت ثمانية إدانات على مستوى العالم بما في ذلك دول ذات سجل طويل
من المعدالت العالية من اإلفالت من العقاب كروسيا والفلبين والبرازيل .أما في
عام  ،2004فلم يصدر سوى حكم إدانة واحد فقط.
إن تحقيق العدالة ثماني مرات خالل سنة قُتل فيها  31صحفيا ً بسبب قيامهم
بعملهم ال يمثل رقما ً يستحق االحتفاء به ،إال أنه يظل يشكل افتراقا ً بين الواقع
وسجل الصمت المطبق للسنوات الماضية.

لم تتخذ كولومبيا إال خطوات
متعثرة على طريق تحقيق العدالة
الكاملة للصحفيين القتلى.
تجسد كولومبيا األمل في المستقبل بعد تحقيقها تحسنا ً على مؤشر اللجنة
لإلفالت من العقاب ،ولكنها تجسد أيضا ً الحقيقة المتمثلة في أن ثمة شوطا ً
طويالً يجب قطعه قبل بلوغ العدالة الكاملة.
لقد تمكنت كولومبيا من تخفيض معدل اإلفالت من العقاب بأكثر من النصف
خالل السنوات السبع الماضية وانتقلت من المركز الخامس إلى الثامن في
الترتيب العالمي للبلدان ذات السجل األسوأ على صعيد قتل الصحفيين.
ويُنسب الفضل في تحسن سجل كولومبيا في مجال العنف المضاد للصحفيين
–والذي كان واحداً من أسوأ السجالت في العالم -في الغالب إلى برنامج حماية
الصحفيين الذي طبقه هذا البلد والذي يقدم تفاصيل أمنية للصحفيين المهددين أو
يساعد في نقلهم إلى أماكن أخرى.

قُتل الصحفي الصومالي يوسف أحمد أبوكار بواسطة قنبلة وضعت في سيارته في عام
 ،2014ويظهر في الصورة وهو يتحدث ألطفال مشردين داخلياً .عبد القادر أحمد

لكن يبدو إلى حد كبير أن هذا التحسن الذي شهدته كولومبيا هو نتاج انحسار
حدة النزاع المسلح الذي تشهده البالد منذ  50عاماً .وقد خاضت حركتا تمرد
ماركسيتان أتون الحرب ضد الحكومة حتى وقت قريب ،وقد ضم الصراع
أيضا ً جماعات يمينية شبه عسكرية تعاونت في الغالب مع الجيش .وقد أقدمت
هذه الجهات المسلحة األربعة كلها على قتل صحفيين.

وصدر عن الحكومة ،إضافة إلى ذلك ،مبادرات رمزية بهدف البدء في إصالح
الضرر العميق الذي جره النزاع المسلح على الصحافة الكولومبية؛ ففي
شباط /فبراير ،أقامت وحدة دعم الضحايا التابعة للحكومة احتفاالً خاصا ً في
بوغوتا تكريما ً للصحفيين الكولومبيين الذين قُتلوا حضره الرئيس خوان مانويل
سانتوس .وعلق بيدرو باكا على ذلك قائالً "إن تأثير هذا األمر ليس كتأثير قيام
المحكمة بإيداع القتلة في السجن ،إال أن له أثراً في التئام الجروح".

إال أن العنف تضاءل وتضاءل معه قتل الصحفيين .وال تزال الجماعات
المسلحة غير الشرعية والسياسيون الفاسدون وغيرهم يهددون الصحفيين ،غير
أن الترهيب هذه األيام بات يقود في الغالب إلى ممارسة الرقابة الذاتية ال القتل،
حسب بيدرو باكا ،المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الصحافة ( )FLIPالتي تتخذ
من بوغوتا مقراً لها .وقد وصف باكا هذه التحسن التراكمي بأنه انتقال من
وضع "سيء جداً" إلى "سيء".
وتعمل الحكومة على إعادة هيكلة مكتب النائب العام بحيث يشتمل على فريق
متخصص لدراسة الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين .ومع ذلك ،لم يطرأ أي
تحسن حتى اآلن على سرعة أو كفاءة حل هذه القضايا ،حسبما أفاد بيدرو باكا.
وعلى الرغم من أن النظام القانوني التقليدي الكولومبي ال يزال بطيئا ً على
نحو محبط ،إال أنه يمكن تحقيق درجة معينة من الوضوح –إن لم يكن
الختام -من خالل ما يسمى العدالة االنتقالية .ويشير هذا المصطلح إلى تدابير
قضائية وبديلة لمواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان المنتشرة على نطاق واسع في
المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقال من الحرب إلى السالم.
على سبيل المثال ،وبموجب قانون عام  2005الذي وعد بإنزال إحكام خفيفة
مقابل إلقاء السالح والكشف عن الحقيقة ،قام العديد من قيادات الجماعات شبه
المسلحة بتوضيح أدوارهم في قتل صحفييّن أوائل العقد األول من القرن الحالي
في والية أراوكا شمالي البالد .وعلى الرغم من عدم صدور إدانات لغاية اآلن
في هذه القضايا ،إال أن من بقي على قيد الحياة من أقارب الصحفيين باتوا على
األقل يعرفون معلومات أكثر عما حدث بالضبط.
في تلك األثناء ،ستقوم الحكومة بمقتضى قانون تعويض الضحايا واستعادة
األراضي لعام  ،2011بتعويض اآلالف من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان –
ومن بينهم صحفيون -الذي كان لهم حق توفير الحماية لهم من الدولة.
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مع ذلك ،لم تتخذ كولومبيا إال خطوات متعثرة على طريق تحقيق العدالة الكاملة
للصحفيين القتلى ،ومن األمثلة الحية على ذلك قضية الصحفي لويس أدواردو
غوميز.
كان غوميز صحفيا ً مستقالً وشاهداً في تحقيق تجريه الحكومة حول وجود
صالت بين سياسيين كولومبيين والجماعات شبه العسكرية ،وهي عالقات
لطالما أرخ لها غوميز .وفي  30يونيو /حزيران  2011أطلق مجهول يركب
دراجة نارية النار على غوميز ،وكان يبلغ من العمر  70عاماً ،في مسقط رأسه
ببلدة أربوليتيس في شمال كولومبيا ،وفر هارباً.
لوهلة ،بدت الحكومة الكولومبية ممسكة تماما ً بزمام القضية ،فوافقت على
دفع تعويضات ألرملة غوميز .وفي العام الماضي ،أعلن قائد الشرطة الوطنية
الكولومبية ،رودولفو بالومينو القبض على هيرمس ريبوييدو ،وهو قائد سابق
لمليشيا شبه عسكرية قال بالومينو إن له صلة بمقتل غوميز.
إال أن مكتب النائب العام قال في وقت الحق إن ريبوييدو خضع للتحقيق في
جرائم تهريب المخدرات وجرائم أخرى وإنه لم تثبت له صلة بمقتل الصحفي.
وال تزال القضية عالقة لم تفك رموزها بعد ثالث سنوات من مقتل غوميز .وقد
أدرجت لجنة حماية الصحفيين قضية غوميز على قائمة الحاالت غير المؤكدة
للصحفيين القتلى ،بمعنى أن لجنة حماية الصحفيين لم تقرر بعد ما إذا كان
العمل الصحفي هو الدافع وراء الجريمة.
تتخذ العدالة بشكل شبه دائم طابع المراوغة والنقصان عندما يُقتل صحفي في
كولومبيا .فمنذ عام ّ ،1977
وثقت مؤسسة حرية الصحافة  142جريمة قتل
ُ
لصحفيين على صلة بالعمل الصحفي .وقد أغلقت القضايا في نحو نصف هذا
العدد بسبب مرور فترة التقادم البالغة  20عاماً .ولم يتمكن مكتب النيابة العامة

عدد اإلدانات التي صدرت في جرائم
قتل الصحفيين2004-2013 ،
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مالحظة :تتضمن هذه اإلدانات بعض جرائم
القتل التي وقعت قبل عام 2004

خارج أروقة السياسة ،اتسم التقدم
المحرز بالتقطع في أفضل األحوال.
من تقديم أية معلومات حول  30قضية منها بسبب ضياع ملفاتها على ما يبدو
أو حفظها في غير مواضعها الصحيحة .وبالمحصلة ،صدر  19حكم إدانة فقط.
وقد ّ
وثقت لجنة حماية الصحفيين التي تتعقب جرائم قتل الصحفيين منذ عام 1992
ً
وتستخدم منهجية مختلفة ،مقتل  45صحفيا مباشرة بسبب أعمالهم في كولومبيا
إضافة إلى  33جريمة قتل كانت دوافعها غير واضحة .وفي الجرائم التي أكدت

فيها اللجنة أن العمل الصحفي كان الدافع وراءها ،بلغت نسبة اإلفالت من العقاب
 88بالمائة ،مع تحقيق معظم القضايا المتبقية عدالة جزئية فقط.

حتى عندما يتم القبض على القتلة وإدانتهم ،تظل الرؤوس المدبرة التي تستهدف
الصحفيين حرة طليقة بشكل شبه دائم ،حسب ما أثبتته أبحاث لجنة حماية
الصحفيين .وغالبا ً ما تنهار التحقيقات بسبب مشكالت من قبيل العبء الزائد
الواقع على كاهل النيابة العامة ،واالفتقار إلى تبادل المعلومات ،وسوء التعامل
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مع األدلة ،والممارسات المحظورة من قبل المسؤولين القضائيين.
وقد اعتبر أليخاندرو راميلي ،وهو مدعي عام في مكتب النيابة العامة ببوغوتا
وخبير في الجرائم الموجهة ضد الصحفيين ،أن هناك عام َلين مسؤو َلين عن تفشي
حالة اإلفالت من العقاب .هذان العامالن أشار إليهما راميلي في مقابلة أجرتها معه
اللجنة عام  ،2013وهما :المشكالت البنيوية في النظام القضائي والتركيز األحادي
من طرف المدعين العامين على الحلقة األخيرة من السلسلة –أي األشخاص
المسؤولين مباشرة عن قتل الصحفيين -بدالً من التركيز على المنظمات اإلجرامية
والسياسيين الفاسدين الذين يقفون في الغالب وراء جرائم القتل هذه.
ويستمر القتل .ففي عام  ،2013قُتل صحفي وموظف مساندة إعالمية في
كولومبيا في انتقام مباشر على أعمالهم الصحفية .ونجا صحفي آخر يعمل في
كبرى المجالت اإلخبارية في البالد بأعجوبة من محاولة الغتياله فيما ورد
أن الصحفيين في مختلف أرجاء البالد تعرضوا للتهديدات ،بل وأُجبروا في
بعض الحاالت على الفرار من منازلهم ومن بلدانهم .وقالت الصحفية كالوديا
خوليتا دوكيه ،التي كانت ضحية حملة طويلة من المضايقات والترهيب أجبرتها
إلى اللجوء إلى منفى مؤقت عدة مرات ،في كلمة لها في االحتفال بيوم حرية
الصحافة في منظمة اليونسكو عام " 2013إن الحماية أمر حسن ،لكن يجب أن
يواجه الذين يقفون وراء اإلفالت من العقاب عواقب" عملهم.

الفصل

3

صحفي يحمل صورة الصحفي السريالنكي دارميراتنام سيفارام في تظاهرة عام  .2013وكان سيفارام قد اخ ُتطف في أبريل /نيسان من عام  2005قبل يوم واحد من العثور على جثته ميتاً.
رويترز /دينوكا لياناواتي

أين يترعرع اإلفالت من العقاب؟
بلغت أجواء اإلفالت من العقاب ذروة مأساوية يوم  23نوفمبر /تشرين الثاني
من عام  ،2009عندما نصب مسلحون كمينا ً لموكب من السيارات يرافق
المرشح السياسي إسماعيل "توت" منغوداداتو بينما كان على وشك التقدم
بأوراقه ترشحه لمنصب حاكم إقليم في الفلبين .قام المهاجمون بقتل 58
شخصا ً كان من بينهم  30صحفيا ً واثنين من العاملين في اإلعالم ،وهي أكبر
حصيلة قتلى تقع في صفوف الصحفيين في حدث واحد منذ أن بدأت لجنة
حماية الصحفيين بمتابعة هذا الشأن في عام .1992
وقد أثارت عملية القتل الجماعي في ضواحي بلدة أمباتوان غضبا ً عارماً،
غير أنه لم يُدن أي شخص بلعب أي دور في تلك المجزرة ،ولم يشكل ذلك
مفاجأة إال فيما ندر .ورأى كثيرون في الهجوم نتيجة طبيعية للتركيبة القائمة
منذ أمد بعيد في الفلبين والمؤلفة من مراكز قوى وجماعات مسلحة وفساد
وتراخي حكومي وضعف إنفاذ القانون .وال تبدو على دورة العنف واإلفالت
من العقاب أية عالمات ضعف.
لقد قُتل أكثر من  50صحفيا ً في الفلبين بسبب عملهم ما بين عام
و 2013دون أن تأخذ العدالة مجراها .كما وقع مئات من المدافعين عن حقوق
اإلنسان والنشطاء والسياسيين ضحية القتل خارج نطاق القضاء ،حيث تم
ذلك في معظم األحيان دون أن يواجه القتلة نتائج ما أقدموا عليه .والحقيقة أن
الفلبين ليست وحدها في هذا المضمار.
2004
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ً
نادراً ما تكون جرائم قتل الصحفيين أحداثا ً
معزولة ،وهي ليست في العادة
ً
أفعاالً
عفوية يُقدم عليها شخص متهور أغضبه شيء قرأه في الصحيفة .بل
هي في غالبية األحوال أفعال متعمدة-مأمور بها ومدفوعة األجر ومنظمة.
وتندرج هذه األفعال في نمطين عامين :يتمثل األول في ممارسة الترهيب
ضد الذين يكشفون الفساد أو يفضحون سوء التصرف السياسي واإلداري
أو يكتبون تقارير حول الجريمة؛ أما الثاني فيجري في األحوال التي تعيق
فيها أعمال العنف اليومية على يد الجماعات المسلحة أو عصابات الجريمة
المنظمة مجرى العدالة .إن تمكين هذين النمطين يعني ببساطة خلق الواقع
الذي يغدو فيه اإلفالت بجريمة قتل الصحفي عمالً يسيراً .وبحسب البحوث
التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين ،ال يواجه قتلة الصحفيين تبعات جريمتهم
في حوالي  9من أصل  10حاالت.
تترعرع ثقافة اإلفالت من العقاب بفعل عوامل ذاتية؛ فحيثما تخفق العدالة
يتكرر العنف في أغلب األحوال ،وذلك طبقا ً لالتجاهات التي وثقتها لجنة
حماية الصحفيين على امتداد السنوات السبعة الماضية في المؤشر العالمي
لإلفالت من العقاب الذي تصدره سنويا .يوجد في العراق ،على سبيل
المثال ،أكبر عدد من جرائم القتل التي لم يُكشف عن مرتكبيها ،وقد سُجلت
فيه تسع جرائم قتل استهدفت صحفيين خالل عام  .2013وشهدت روسيا
مقتل صحفيين آخرين العام الماضي مما يرفع عدد جرائم القتل ذات الصلة
بالعمل الصحفي مع إفالت تام من العقاب منذ عام  2004إلى  14جريمة.

لم تتم إدانة أي شخص بلعب أي دور في مجزرة
مغينداناو ،ولم يشكل ذلك مفاجأة بالنسبة للكثيرين.
وفي بنغالديش والبرازيل والهند ،قُتل ما مجموعه سبع صحفيين خالل عام
 .2013جميع البلدان التي وقعت فيها جرائم قتل صحفيين في عام  ،2013إال
بلداً واحداً ،تمتلك سجالً من اإلفالت من العقاب فيما ال يقل عن أربع جرائم
قتل سابقة لذلك .وفي اجتماع لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة انعقد
في وقت سابق من العام الجاري ،قالت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان باألمم
المتحدة ،نافي بيالي ،إن "كل عمل من أعمال العنف يُرتكب ضد صحفي
ويمرُّ دون تحقيق أو عقاب هو بمثابة دعوة مفتوحة لمزيد من العنف".
ثمة عدة طرق يتكرس فيها اإلفالت من العقاب على نطاق واسع ودائم عندما
يتعلق األمر باالعتداء على الصحفيين .ففي بعض الحاالت ،ينجم ذلك عن
ضعف اإلرادة السياسية ،فيما يكون النزاع أو ضعف دوائر إنفاذ القانون
في حاالت أخرى هو ما يضع العدالة في موقف ال تحسد عليه .وفي أغلب
األحوال تتضافر كل هذه العوامل معاً .إن دراسة البيئات التي يترعرع فيها
اإلفالت من العقاب هو الخطوة األولى نحو القضاء عليه.
كثيراً ما تشكو الحكومات من أن مسالة العدالة تقع خارج نطاق سيطرتها
وتجادل بأن اإلفالت من العقاب في جرائم قتل الصحفيين ليس سوى قمة جبل
الجليد وأن أجهزة الدولة ترزح تحت وطأة مشكالت هائلة ابتدا ًء من استشراء
الفساد إلى النزاع المستمر ،وأن هذه هي القضايا الحقيقية .صحيح أن البيئة
غير اآلمنة أو التي يختل فيها عمل األجهزة تغذي اإلفالت من العقاب ،ولكن
اللجنة أظهرت مراراً أن انعدام اإلرادة السياسية لمالحقة الجناة قضائيا ً هو أكثر
العوامل شيوعا ً وراء األرقام المفزعة لعدد القضايا التي تبقى عالقة بال حل.
وفي أغلب األحيان ،تبدي الدول عدم رغبتها في إعمال العدالة –وليس عجزها
عن ذلك -عندما يتعلق األمر بقتل الصحفيين .وبهذا الخصوص يقول فرانك
ال رو ،المقرر الخاص السابق باألمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في
حرية الرأي والتعبير إن "اإلرادة السياسية هي أهم عنصر من العناصر".
لقد ّ
وثقت لجنة حماية الصحفيين القضايا –واحدة تلو األخرى -التي مُنيت
بالفشل في التقدم نحو تحقيق العدالة على الرغم من وجود األدلة التي تشير
بأصابع االتهام إلى المذنبين المحتملين .وفي قضايا أخرى ،أخفق مسؤولو
إنفاذ القانون في متابعة الخيوط المؤدية إلى فك رموز القضية أو مقابلة
الشهود أو جمع أدلة كافية أو إجراء محاكمات كاملة .في عملية اغتيال
السانثا ويكراماتونغا ،رئيس تحرير إحدى أبرز الصحف السريالنكية ،عام
 ،2009ضربه مهاجموه بقضبان فوالذية وعصي خشبية في شارع مزدحم
على مرأى من الجنود في إحدى القواعد الجوية .وحسب أرملة الصحفي
القتيل سونالي سمراسينغي ،لم تكترث الشرطة كثيراً ألقوال الشهود وأعلنت
أن مقتل ويكراماتونغا كان بسبب إطالق نار بما يتناقض مع التقارير الطبية
التي لم تأت على ذكر أي جروح بطلقات نارية .هاتان مجرد حالتان فقط
من بين العديد من الشكاوى والتساؤالت التي أُثيرت في هذا التحقيق الذي
مرت ذكراه السنوية الخامسة دون أن تجرى أية محاكمة ،رغم التعهدات التي
قطعها الرئيس ماهيندا رجاباكسا للكشف عن الجناة في هذه القضية.
تشير األدلة في هذه القضية وعلى نحو متكرر في غيرها من القضايا أن
الجناة مسؤولين كبار من داخل هيكل السلطة في البالد .تظهر التحليالت التي
تجريها لجنة حماية الصحفيين على بيانات القضايا منذ عام  1992أن جهات
فاعلة في الدولة أو مسؤولين حكوميين أو عسكريين يشكلون ما تزيد نسبته
عن  30في المائة من المشتبه في أنهم المسؤولون عن جرائم قتل الصحفيين.
أما الجماعات السياسية أو األشخاص الذين يتمتعون بنفوذ اقتصادي وسياسي
قوي ،فهم القتلة المشتبه بهم في المئات من القضايا األخرى .ومن هنا فإنه
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من غير المفاجئ ،في ظل هذا الواقع ،أن يُقضى على العدالة في مهدها في
أغلب األحيان.
يقول غيتا سيشو ،استشاري رئاسة التحرير في منظمة ’ذي هووت‘ لمراقبة
اإلعالم في الهند التي شهدت مقتل سبعة صحفيين خالل العقد الماضي مع
إفالت المجرمين التام من العقاب ،إن "الصحفيين قد يتحولون إلى ضحايا
للثارات السياسية أو إلى هدف للساسة .كما قد يكون للساسة على المستوى
المحلي مصالح تجارية يكتب عنها الصحفيون أو يغطون شؤونها" .وأضاف
بأن "أعضاء األحزاب السياسية الذين يستهدفون الصحفيين يحظون بحماية
من أحزابهم وبوسعهم ممارسة تأثير كبير على اإلدارة أو الشرطة المحلية
كي تقوم بتأخير التحقيق أو عرقلته".
وفي غامبيا ،لم تقم السلطات هناك إثر مقتل الصحفي ديدا هايدرا -وهو
محرر وكاتب عمود معروف بانتقاداته للرئيس يحيى جامح قُتل عام 2004-
حتى بمقابلة الشاهدين الرئيسيين على األقل اللذين كانا برفقه هايدرا وأُصيبا
بجروح في الهجوم ،ولم تجر أيضا ً اختبارات المقذوفات – وهي أخطاء
أقرت بها مؤخراً المحكمة اإلقليمية التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا .فقد ارتأت المحكمة في يونيو /حزيران  2014أن غامبيا لم تجر أي
تحقيق ذي مغزى في جريمة قتل هايدرا ،والسبب عائد جزئيا ً إلى أن دائرة
االستخبارات الوطنية هي التي تولت التحقيق –علما ً بأنها من المشتبه بهم.
وتساءل روبيرت سكيلبيك ،مدير شؤون التقاضي في مبادرة العدالة المنبثقة
عن معهد المجتمع المفتوح والذي عمل مع المحامين على رفع القضية أمام
المحكمة اإلقليمية ،قائالً "كيف يمكن لدائرة االستخبارات الوطنية أن تجري
تحقيقا ً فيما هي أحد المشتبه بهم؟".
أما على مستوى العالم ،فهناك فشل شبه تام في المالحقة القضائية لمن
يصدرون األوامر بتنفيذ الجرائم ضد الصحفيين؛ إذ لم يتم تحقيق العدالة
كاملة إال في  2بالمائة فقط من قضايا قتل الصحفيين بسبب أعمالهم في الفترة
من  2004وحتى  .2013وفي معظم القضايا ،لم يتم تحقيق العدالة بأي شكل
من األشكال ،أو أن اإلدانة كانت من نصيب الشركاء في الجريمة ممن هم
من مستويات متدنية أو الذين ضغطوا على الزناد وليس العقول المدبرة.
ففي المحاكمة البارزة التي نظرت في قضية مقتل الصحفية الروسية آنا
بوليتيكوفسكايا ،كان حتى مجرد ذكر اسم العقل المدبر المشتبه به ممنوعا ً
داخل قاعة المحكمة ،كما أن المحكمة أمرت بجلسات مغلقة لالستماع إلى
عال ربما يكون قد كشف عن هويته.
مشتبه به آخر من مستوى ٍ
من جانب آخر ،كانت إدانة قاتل الصحفي الفلبيني اإلذاعي الشهير جيراردو
قاس بأنه ال يزال
أورتيغا نصراً للعدالة .لكنها كانت أيضا ً بمثابة تذكير ٍ
يتعين القبض على األخوين المشتبه بهما ،جويل رييس وماريو رييس وهما
سياسيان محليان متنفذان كان أروتيغا قد اتهمها بالفساد ،وذلك على الرغم
من شهادة القاتل المدان التي تثبت تورطهما .وفي بيان يردد صدى مشاعر
العشرات من أقرباء الصحفيين اآلخرين الذين ذهبوا ضحية للقتل ،ناشدت
ميكايال أورتيغا ،ابنة جيراردو أروتيغا ،السلطات مواصلة تطبيق العدالة
بحق أولئك الذين يملكون "السلطة والمال والدافع لقتل والدي".
يجسد هذا النصر الجزئي الذي أحرزته عائلة أروتيغا النصر الذي أُحرز في
 10قضايا أخرى تحقق فيها قدر من العدالة .وكانت جميع المحاكمات الناجحة
تقريبا ً نتيجة للضغط الدولي والمحلي الهائل واالهتمام اإلعالمي واإلصرار
العنيد من قبل أفراد أسر الضحايا والتحقيقات الموازية التي أجراها زمالء

الجماعات السياسية أو األشخاص الذين يتمتعون بنفوذ اقتصادي
وسياسي قوي هم القتلة المشتبه بهم في المئات من القضايا.
المجني عليهم أو التحديات القانونية من قبل منظمات المجتمع المدني؛ فالدول
تستجيب إذا ما مورس عليها الضغط من جميع الجهات ،مما يثبت أنه حيثما
وجدت اإلرادة السياسية فثمة سبيل إلى العدالة.
إذا كان غياب اإلرادة السياسية هو العدو األول للعدالة ،فإن النزاع ال يحتل
مركزاً أقل أهمية بكثير من ذلك .إذ أن النزاعات على اختالف أنواعها –
صراعات طائفية أو وحاالت التمرد السياسي أو القتال بحسب تعريفات القانون
الدولي -تمثل الخلفية التي يستند إليها بعض من أشد بيئات اإلفالت من العقاب
ترسخاً .يتعرض الصحفيون في هذه البيئات إلى مخاطر بدنية هائلة؛ فكثير
منهم يُصاب أو يُقتل في تبادل إطالق النار أو في عمل إرهابي أثناء قيامهم
بأعمالهم اليومية .حتى في خضم هذه األخطار تظل جرائم القتل التي تستهدف
الصحفيين هي السبب األول في مقتلهم .وكان أكثر من  95بالمائة من أولئك
الذين تم استهدافهم هم من المراسلين المحليين ومعظمهم ممن كان يغطي أخبار
السياسة والفساد والحرب والجريمة وقت وقوع جرائم قتلهم.
احتل العراق والصومال على امتداد السنوات الخمس الماضية المركزين
األول والثاني على مؤشر لجنة حماية الصحفيين لإلفالت من العقاب بمجموع
مشترك مقداره  127قضية قتل صحفيين ،أي أكثر من ضعف عدد الذين
قُتلوا في تبادل إطالق النار والمهمات الخطرة .أما سوريا ،وهي واحدة من
البلدان القليلة التي يفوق عدد الصحفيين الذين قُتلوا فيها خالل تبادل إطالق
النار عدد المستهدفين منهم بجرائم القتل ،فتظهر عليها عالمات اللحاق
بركب اإلفالت من العقاب؛ فقد انضمت سوريا لمؤشر لجنة حماية الصحفيين
َ
العالمي لإلفالت من العقاب ألول مرة عام  2014وفي جعبتها سبع قضايا
قتل استهدف صحفيين – وهو رقم تزايد مع عمليات قطع الرأس الصادمة
للصحفيين األمريكيين المستقلين جيمس فولي وستيفن سوتولوف على يد
مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية .إن معدل اإلفالت من العقاب لهذه البلدان
الثالثة مجتمعة هو  99بالمائة.
أغلب هذه الهجمات شنتها جماعات مسلحة طائفية ،إذ يُعتقد أن تنظيم الدولة
اإلسالمية المنشق عن القاعدة وغيره من الجماعات السنية المسلحة مسؤولة
عن بضعة جرائم قتل من بين الجرائم التسعة التي استهدفت صحفيين في
العراق العام الماضي ،حسب البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين.
وخالل سنوات سابقة كانت قد شهدت عنفا ً بوتيرة عالية هناك ،كان
الصحفيون العراقيون هدفا ً للجماعات السنية والشيعية على حد سواء .وفي
الصومال ،هددت حركة الشباب وقتلت صحفيين طيلة سنوات بسبب تغطيتهم
ألنشطة الجماعة .وهنا ُتثار مسالة مصاحبة لهذه الحقيقة ،وهي :عندما تكون
الدول في حالة حرب مع مرتكبي العنف المضاد للصحافة ،هل يمكن تحميل
الدولة مسؤولية عدم مالحقتهم قضائياً؟

كانت تريد محاكمة قتلة الصحفيين لقامت بتنفيذ جميع التزاماتها .فقد تعهدت
بتشكيل فريق عمل يقوم بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين ،لكن ذلك لم يفلح.
وتعهدت بالتحقيق وجلب الجناة إلى العدالة ،إال أنه لم يجر التحقيق في أية
قضية حتى اآلن".
هذا التواني عن فعل أي شيء يصبح مطبقا ً تماما ً بشكل خاص في القضايا
التي تشير فيها أصابع االتهام إلى مسؤولين في الحكومة وإلى جناة آخرين
غير محصنين بالقوة والهوية المجهولة اللتين توفرهما الجماعات المسلحة.
ففي مدينة كركوك شمال العراق ،مثالً ،أطلق مهاجمون النار على الكاتب
المستقل سوران ماما حاما عام  2008بعد فترة وجيزة من فضحه الشتراك
الشرطة في تجارة البغاء المحلية .وعلى الرغم من التعهدات التي قطعتها
السلطات المحلية للجنة حماية الصحفيين بإيالء القضية االهتمام الكامل ،إال
أنه لم يتم اإلبالغ عن توقيف أي شخص.
وقد أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً حول اإلفالت من العقاب في
كردستان العراق ،وعاينت فيه قضايا أخرى من بينها مقتل زرادشت عثمان،
طالب الصحافة الذي اش ُتهر على نطاق واسع بمقاالته عن الفساد الذي شمل
مسؤولين حكوميين كبار .وكان عثمان قد اخ ُتطف قبل يومين من العثور
عليه مقتوالً .ونسبت قوات األمن الكردستانية الجريمة إلى جماعة تنتسب إلى
تنظيم القاعدة ،غير أن أقارب عثمان وزمالءه اعتبروا هذه الرواية غير قابلة
للتصديق .وألقى خمسة وسبعون صحفيا ً ومحرراً ومثقفا ً كردستانيا ً بالالئمة
على الحكومة في مقتله .وقال هؤالء في بيان صدر عنهم آنذاك "نحن نعتقد
أن حكومة إقليم كردستان وقواتها األمنية هما المسؤول األول واألخير ،وأنه
يُفترض فيهما بذل كل جهد من أجل العثور على هذه اليد اآلثمة".
وفي نيجيريا ،حيث قُتل خمسة صحفيين وأفلت الفاعلون من العقاب خالل العقد
الماضي ،يدور سيناريو مشابه -على الرغم من وجود مستويات أقل من العنف
فيها .وفي رد فعل على مؤشر لجنة حماية الصحفيين العالمي لإلفالت من
العقاب لعام  ،2013ألقى متحدث رسمي باسم الرئيس غودلك جوناثان بالالئمة
في مقتل الصحفيين على إطالق نار من طرف جماعة بوكو حرام المتطرفة.
إن بوكو حرام مسؤولة بشكل واضح عن مقتل الكثير من الصحفيين في
يجر التحقيق فيها كمقتل المحرر بايو أوهو
نيجيريا ،إال أن هناك جرائم قتل لم ِ
الذي أُطلقت عليه النار عند باب منزله من قبل ستة أشخاص مجهولي الهوية
انتقاما ً منه –حسب اعتقاد زمالئه -عما يكتبه عن السياسة المحلية.

يرى البعض أن الجواب هو :ال .يقول عبد الرحمن عمر عثمان ،وهو
مستشار إعالمي واستراتيجي رفيع للحكومة الصومالية ،إن "الصومال يعيش
نزاعا ً منذ عام  1991كما أنه ال يزال يخوض حربا ً مع المتطرفين .ويواجه
الصومال تحديات كاالفتقار إلى الموارد واالفتقار إلى المؤسسات العاملة
واالفتقار إلى األمن ألن حركة الشباب تقاتل الحكومة ،واالفتقار إلى الحوكمة
الرشيدة ،وغير ذلك الكثير".

كما أن إرهاب بوكو حرام ال يقدم تفسيراً لسبب عدم إجراء تحقيق كامل في
إطالق النار عام  2006على الصحفي الحائز على جوائز غودوين أغبروكو
الذي وجد مقتوالً في سيارته وقد استقرت رصاصة وحيدة في عنقه ،دون
أن يتم المساس بأي من مقتنياته الثمينة .وقالت الشرطة في البداية إن العملية
تبدو كسطو مسلح ،إال أنها ألمحت فيما بعد إلى أنها قد تكون عملية اغتيال؛
ولم يطرأ أي تطور على هذه القضية منذ ذلك الوقت .وقد مضت ثماني
سنوات وال تزال عائلة أغبروكو تكافح من أجل الحصول على أجوبة.
وذكرت ابنته ،تيجا أغبروكو أوميسوري للجنة حماية الصحفيين "األمر
برمته كان يلفه عدم اليقين ولم يكن هناك إجراءات خاصة بالتحقيق"،
وأضافت "لم يتم فتح أي تحقيق .ولم يتم القيام بأي شيء".

إال أن الزمالء في اإلعالم محبطون بسبب ما يرونه امتناعا ً تاما ً عن فعل
شيء .وقال أبوكار البدري ،مدير شركة بدري لإلنتاج اإلعالمي الصومالية،
إن "الشرطة ال تفعل شيئا ً بعد مقتل الصحفي" ،وأضاف أنه "لو أن الحكومة

تعهد الرئيس الفلبيني بنينو أكينو الثالث ،في أول خطاب له عن حالة األمة
عام  ،2011أن إدارته ستعمل على إنهاء اإلفالت من العقاب وإنشاء عهد
من "العدالة السريعة" .وقد لقيت كلماته ترحيبا ً لدى زمالء وأقرباء ضحايا
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أندال أمبتوان جونيور (وسط) أثناء نقله إلى المحكمة بتهم قيادة هجوم استهدف  57شخصا ً من بينهم  32صحافيا ً وعامالً في الوسط اإلعالمي ،في مذبحة مغينداناو عام .2009
رويترز /شيرلي رافيلو

مجزرة مغينداناو التي ارتكبت عام  2009الذين كانوا يسعون الستصدار
قرار وتعزية بشأن مقتل  58شخصا ً من بينهم  32إعالمياً .ولكن العدالة بقيت
على سرعتها القديمة.
في بداية قضية مغينداناو ،قلة قليلة من المراقبين فقط توقعت أن تتم المحاكمة
سريعاً .ولكن بوجود  58ضحية وأكثر من  180مشتبه به ،حتى أكفأ النظم
سينوء بعبء إنجاز العدالة بسرعة .أال أنه مع اقتراب الذكرى السنوية
الخامسة لهذه الجريمة الشنعاء دون أن يلوح في األفق طيف أية إدانات ،فإن
الخطى البطيئة للعدالة أثارت مخاوف الكثيرين من أن مسيرة العدالة ستطول
إلى حد ال يطاق أو أنها ستخضع إلى مساومة خطيرة ،أو كليهما.
لقد وصف الرئيس أكينو المحاكمة الخاصة بمجزرة مغينداناو بأنها "اختبار
كاشف" للعدالة في الفلبين ،باعتبارها فرصة تثبت من خاللها أقدم ديمقراطية
في آسيا أن لديها عتبة ال تتخطاها لمستوى اإلفالت من العقاب والتي لن
تتسامح مع من يتجاوزها .لكن مجريات المحاكمة أبرزت بالمقابل عيوب هذا
البلد ومواطن ضعفه.
تعاني البلدان التي سجلت فيها لجنة حماية الصحفيين معدالت مرتفعة من
العنف المضاد للصحافة واإلفالت من العقاب كالفلبين في الغالب من ضعف
في قدرات التحقيق والمالحقة القضائية ،أو تكون أنظمتها العدلية واقعة تحت
هيمنة الفساد والترهيب العنيف .تعبّر أحداث المذبحة عن هذا النمط من
اإلفالت من العقاب – التحقيق المليء بالثغرات ،واالمتيازات لبعض المشتبه
بهم في الحبس ،وقلة االستعانة بالشهود وضعف حمايتهم ،وأساليب الدفاع
في تأجيل القضية -حسب بريما خيسوسا كينساياس ،وهي محامية تعمل مع
ممثل
صندوق الحرية للصحفيين الفلبينيين .كما أنها تعمل كمدعي خاص
ٍ
16

الطريق إلى العدالة | الفصل  | 3لجنة حماية الصحفيين

عن كثير من أسر الضحايا .يُذكر أن النظام العدلي في الفلبين يتيح لمدعين
خاصين العمل إلى جانب فريق اإلدعاء العام الرسمي.
أما األدلة التي تم جمعها فيُعتقد على نطاق واسع أنها منقوصة .فقد نفذت
المنظمات الصحفية المحلية مهمة لتقصي الحقائق بعد المذبحة على الفور
ووجدت أن المنطقة المحيطة بمسرح الجريمة لم يتم عزلها بشريط حاجز.
كذلك استخدمت فرق اإلنقاذ آليات حفر وتجريف بدالً من المجرفة اليدوية
لسحب الضحايا المدفونين ،وهي طريقة ربما تكون قد أتلفت الدليل الطبي
الشرعي .ولم يتم جمع المقتنيات الشخصية للضحايا كبطاقات الهاتف
الخلوي .وقال خوسيه بابلو بارايبار ،المدير التنفيذي لمنظمة ’إيكيبو
بيروانو دي أنتروبولوخيّا فورينسي‘ وهي منظمة غير حكومية تتخذ من
البيرو مقرا لها تمت دعوتها لمعاينة مسرح الجريمة ،إن "القضية ستنهار
إذا ما استندت إلى األدلة المتوفرة" .هذا ولم يتم لحد اآلن توقيف العشرات
من المشتبه بهم.
وبسبب هذه الثغرات باتت شهادة الشهود مهمة جداً بالنسبة للقضية .لكن ،وفي
سلسلة من النكسات العنيفة ،قُتل ثالثة شهود مهمين .أحدهم هو إسماعيل أميل
إينوغ الذي عثر على جثته مقطعة ومعبأة في كيس .وكان إينوغ ،وهو سائق تم
استئجار خدماته في اليوم السابق للمجزرة ،قد قدم شهادة مباشرة مع التعرف
على هوية الكثير من الرجال المسلحين .وقُتل اثنان من أقارب الشهود فيما
جُرح ثالث بعد إطالق النار عليهم عدة مرات .وقد أدى فقدان الشهود إلى وضع
برنامج حماية الشهود في الفلبين ،الذي يعاني من نقص شديد في الموارد،
تحت المجهر .وقالت كينساياس إنه ُ
طلب منها مرافقة أحد الشهود إلى موقع
المحاكمة بدالً من أفراد الحماية الرسمية .وقالت ماري غرافي موراليس ،التي
كان زوجها وأختها -وكالهما صحفي -من بين ضحايا أمباتوان ،للجنة حماية

إن دراسة البيئات التي يترعرع فيها
اإلفالت من العقاب هي الخطوة األولى
نحو القضاء عليه.
قتل الصحفيين التي ال تزال عالقة بال حل ،حسب مؤشر لجنة حماية الصحفيين
العالمي لإلفالت من العقاب .وفي واحدة من القضايا المحبطة ،قتل كل من
المحقق االتحادي الرئيسي وبديله اللذان كانا يعمالن على قضية مقتل مراسل
شؤون الجريمة المخضرم أماندو رودريغيث كار َيون .وكان مسلحون قد أطلقوا
النار على رودريغيث وهو داخل سيارته على مرأى من ابنته البالغة من العمر
 8سنوات في نوفمبر /تشرين الثاني .2008
أحد المتظاهرين احتجاجا ً على مقتل الصحفي زرادشت عثمان الذي كان في الثالثة والعشرين
من العمر عند اختطافه وقتله عام  .2010ولم يتم جلب قاتليه إلى العدالة حتى اآلن.
يوتيوب /فيلم براد

الصحفيين العام الماضي إنه "عندما يصبح جميع الذين شهدوا على الجريمة
أمواتا ً أيضاً ،ستصبح المحاكمة عديمة النفع .ولن يتم إعمال العدالة".
أما المتهمون ،وكثير منهم أفراد من عليّة القوم من قبيلة أمباتوان المتنفذة
والثرية ،فيمتلكون موارد كبيرة تمكنهم من إحباط عمل العدالة .وتقول بعض
أسر الضحايا ،وكثير منها يكابد صعوبة فقدان معيل األسرة ،أنه عُرضت
عليهم رشاوى وخضعوا للتهديد .في تلك األثناء نجح محامو الدفاع عن
المتهمين في إطالة أمد القضية لسنوات باستخدام أساليب قانونية مستغلين
قوانين المحاكم في الفلبين التي يرى كثيرون أنها بحاجة إلى إصالح .وفي
قضايا أخرى ،من أبرزها مقتل الصحفي َين الشهير َين مارلين إسبيرات
وجيراردو أورتيغا اللذين كانا يكشفان أخطاء مؤسسات الدولة للقراء ،سمح
هذا النوع من المناورة للعقول المدبرة للجرائم بشراء الوقت والفرص
وبالتالي العثور على طريقة للتهرب من المحاكمة .أما بالنسبة للشهود وأفراد
أسر الضحايا ،فإن كل سنة أخرى ُتضاف إلى عمر المحكمة هي سنة أُخرى
سيعيشونها تحت وطأة الضغط النفسي والمالي أو الخوف.
لكنهم أيضا ً يحاذرون من خطر آخر على النقيض من األول ،وهو أن
تتصرف الدولة بتسرع زائد .ففي شباط /فبراير  ،2014أبلغ االدعاء المحكمة
أنه "لم يعد يميل" إلى تقديم مزيد من األدلة ضد المتهمين الثمانية والعشرين
الذين استدعوا إلى قفص االتهام ،وأنه جاهز إلقامة دعواه ضدهم .من شأن
هذا ،من ناحية ،أن ينقل القضايا ضد هؤالء المشتبه بهم ،بمن فيهم أندال
أمباتوان جونيور المتهم بقيادة الهجوم ،من جلسات للنظر في مواصلة
اإلفراج عن المتهمين بالكفالة إلى محاكمة جنائية .لكنه سيعمل ،من جهة
أخرى ،على تقييد نطاق األدلة المقبولة .وقالت كينساياس "إنني قلقة من أن
يكون ما سنحصل عليه من هذا النمط من العدالة السريعة هو عدالة الحل
الوسط".
تساعد الثغرات التي تعتري القانون والنظام الجناة على التملص من العدالة في
بلدان أخرى يجري استهداف الصحفيين فيها ،ومن بين هذه البلدان باكستان
ونيجيريا وهندوراس .وفي المكسيك ،لم ينبثق عن الفساد المتفشي بين دوائر
إنفاذ القانون والقضاء والنظام السياسي سوى تحقيقات تتسم بأقصى درجات
الرتابة في العشرات من القضايا التي قُتل فيها صحفيون أو فقدوا أثناء تغطيتهم
لألنشطة اإلجرامية لشبكات تهريب المخدرات .كما أن أسلوب اللجوء إلى
العنف للتخلص من ،أو ترهيب ،كل من يقف في طريق اإلفالت من العقاب
مستمر في المكسيك التي تحتل المركز السابع على مستوى العالم في قضايا
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إن معركة التصدي لهذه المشكالت التي تعاني منها األجهزة المحلية ليست
معركة بسيطة ،بل هي معركة وضعت لها استراتيجيات؛ فقد تبنت المكسيك
مؤخراً قانونا ً يسمح للسلطات االتحادية بالتحقيق في الهجمات على الصحفيين
بدالً من الشرطة المحلية ،التي من المرجح أن تكون شريكا ً للجماعات
اإلجرامية التي تسيطر على المنطقة أو واقعة تحت تأثيرها .وفي الفلبين،
تقدمت منظمات مناصرة لحرية التعبير بتوصيات مشتركة لوزارة العدل عام
 .2010واشتملت هذه التوصيات على :تعزيز برنامج حماية الشهود ،وتشكيل
فرق استجابة تتألف من ممثلين عن الحكومة واإلعالم والمنظمات غير
الحكومية تقوم بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين ،وتعديل قوانين المحاكم
بحيث ،كما جاء على لسان ميليندا كينتوس دي خيسوس مديرة مركز حرية
اإلعالم والمسؤولية ،يتم "إزالة جميع العوالق القديمة قدم الدهر في النظام
القضائي والتي يبدو أن وُ جدت فقط من أجل صالح المحامين".
ستستغرق مثل هذه الخطوات وقتا ً قبل أن تحدث فرقاً ،حتى عند تبنيها وتنفيذها
بالكامل .وفي الوقت الحاضر ،يجب استدامة حالة اليقظة على المستوى المحلي
والدولي بشأن محاكمة مغينداناو ،حسب بريما كينساياس التي قالت أيضا ً إن
"اختفاءها عن ’شاشة الرادار‘ العام يعني االنهزام أمام اإلجراءات المطولة التي
تعتبر إحدى الخصائص المميزة لثقافة اإلفالت من العقاب في الفلبين".
قليلة هي البلدان التي توجد فيها مقومات البيئة المواتية لإلفالت من العقاب كما
هي الحال في باكستان؛ إذ يعاني هذا البلد وإعالمه من حالة عنف مزمنة على يد
مقاتلين متطرفين وجماعات سياسية على درجة جيدة من التسلح ،هذا باإلضافة
إلى المنظمات اإلجرامية .تتسم السياسة في باكستان باالضطراب فيما تعاني
مؤسساتها من الضعف .ونظراً لحالة النزاع التاريخي بين اإلعالم والحكومة،
يمكن للمرء أن يشكك باإلرادة السياسية بكل سهولة .وتقع في باكستان بصورة
متكررة اعتداءات موجهة ضد اإلعالم ُتسفر عن قتلى وجرحى ،حيث قُتل ما ال
يقل عن  23صحفيا ً بين العامين  2004و .2013وال تزال باكستان حتى عامنا هذا
تمتلك سجالً تاما ً من اإلفالت من العقاب في هذه القضايا.
وردت أنباء أوائل شهر مارس /آذار  2014أن محكمة مكافحة اإلرهاب في
كاندكوت أدانت ستة مشتبه بهم في جريمة قتل المذيع التلفزيوني الشهير والي
خان بابار .وكان بابار ،وهو مذيع أخبار في محطة تلفزيون ’جيو‘ قد اغتيل
في طريق عودته من عمله إلى المنزل في كراتشي يوم  13يناير /كانون
الثاني من عام  .2011وقد حُكم على أربعة رجال بالسجن مدى الحياة ،وحُكم
غيابيا ً على اثنين آخرين باإلعدام ،ولكن الشرط لم تتمكن من إلقاء القبض
عليهما .بيد أن العدالة تبقى أبعد عن االكتمال .فباإلضافة إلى الشخصين
المشتبه فيهما واللذين ال زاال طليقين ،لم تتم مالحقة أي شخص قضائيا ً بتهمة
إصدار األمر بالقتل .وعلى الرغم من أن هذه القضية تمثل نوعا ً من النصر
بالنسبة للصحفيين الباكستانيين ،إال أنه نصر يظلله الحزن .وقد علق المدير
اإلداري لمجموعة جانغ المالكة لتلفزيون ’جيو‘ ،شاهروخ حسن ،قائالً للجنة

ذهب قتلة بابار كل مذهب من أجل حماية أنفسهم إلى
حد يفوق التصور وكان مسار العدالة دمويا ً على نحو صادم.
حماية الصحفيين أثناء زيارة قامت بها إلى المحطة في مارس /آذار من هذا
العام" ،على أية حال ،حريٌّ بنا أال نتلقى التهاني بفقداننا لصحفي".
ولم يتم الكشف عن الدافع الرئيسي وراء مقتل بابار ،غير أن العديد من
المشتبه بهم ممن أُدينوا في مقتل خان مرتبطون بحركة قوامي المتحدة ،وهو
حزب سياسي له نفوذ واسع في كراتشي .وفي تقرير خاص للجنة حماية
الصحفيين صدر عام  2013تناولت فيه الصحفية إليزابيث روبن بالدرس
مسألة اإلفالت من العقاب في باكستان في الجرائم الموجهة ضد اإلعالم
اإلخباري بما في ذلك هذه القضية ،خلصت الصحفية إلى أن أعمال بابار
لتلفزيون جيو وضعته على طر ٍ
ف نقيض مع الحزب.
وقد ذهب قتلة بابار كل مذهب من أجل حماية أنفسهم إلى حد يفوق التصور،
وكان مسار العدالة دمويا ً على نحو صادم .ففي السنوات الثالث التي تفصل
بين الجريمة واإلدانة تم قتل ما ال يقل عن خمسة أشخاص لهم صلة بالتحقيق
في الجريمة والمالحقة القضائية .ومن بين هؤالء مخبر تم العثور على جثته
في كيس خالل أسبوعين من الجريمة ،ورجلي شرطة كانا يعمالن على
القضية ،وشقيق قائد الشرطة المحلية ويُحتمل أن يكون قد استهدف كإنذار،
وشاهد عيان تم إطالق النار عليه قبل موعد شهادته .وأجبر مدعيان عامان
على الفرار خارج البالد تحت ضغط التهديد.
وقد اجتذبت هذه القضية عند نقطة معينة اهتمام رئيس الوزراء نواز شريف
الذي تولى منصبه بعد انتخابات عامة عام  .2013وذكر وزير الشؤون
الداخلية لوالية السند في اجتماع مع لجنة حماية الصحفيين أن رئيس الوزراء
شرع في إجراء اتصاالت للتعرف على مدى التقدم الذي تم إحرازه على
مستوى في القضية .وفي سبتمبر /أيلول  ،2013انتقد رئيس المحكمة العليا
آنذاك افتخار محمد تشودري ،بقوة دوائر إنفاذ القانون في كراتشي في إحدى
جلسات المحكمة وطالبها بتقديم تقرير حول إخفاقاتها في قضية بابار .وفي
تلك األثناء ،حافظت محطة تلفزيون جيو ،وكانت واحدة من أكبر المحطات
شعبية في البالد آنذاك ،على إبقاء األضواء اإلعالمية مسلطة على القضية.
وقد نفذت جماعات حرية الصحافة الباكستانية حمالت قوية لنصرة قضية
بابار وعشرات القضايا األخرى لصحفيين قُتلوا أثناء أدائهم لعملهم .كما أن
االهتمام الدولي تصاعد؛ ففي أوائل عام  ،2013بدأت األمم المتحدة بتطبيق
خطة العمل المشتركة بين وكاالتها بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت
من العقاب والتي حددت باكستان محوراً الهتمامها .وتدعو الخطة التي
وضعتها منظمة اليونسكو الدول األعضاء إلى اتخاذ خطوات بغية تحسين
عمليات التحقيق والمالحقة القضائية في قضايا قتل الصحفيين وتحسين
مستوى السالمة الصحفية ،إلى جانب إجراءات أخرى.
كما رفضت أسرة بابار السماح لألمور باالسترخاء ،فقد كلّف شقيقه ،مرتضا
خان بابار ،محامين لمساعدة االدعاء العام ،إال أن اثنين منهم استنكفا تحت
وطأة التهديدات ،فيما قتل آخر .وقد أنفق الرجل  1.5مليون روبيه باكستانية
(حوالي  15,000دوالر أمريكي) ،في بلد ال يزيد معدل الدخل السنوي للفرد
عن  3000دوالر إال قليال .وتحدث شقيق بابار الذي يخشى هو اآلخر على
سالمته الشخصية طالما كان هناك بعض المشتبه بهم يتجولون أحرارا ،عن
أوضاعه قائالً "لقد تضررت تجارتي ،واضطررت لبيع منزلي".
وقد أدت التماساته والضغط الهائل الذي أحاط بالقضية الصاخبة إلى نقل
المحاكمة من كراتشي إلى محكمة مكافحة اإلرهاب في شيكاربور ،حيث
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تقصر ذراع الشبكة المتنفذة التي تساند المتهمين ويضعف نفوذها .ومن
خصائص محاكم مكافحة اإلرهاب أنها سريعة اإلجراءات وتوفر بيئة حماية
أفضل .من جانب آخر ،وافق مجلس إقليم السند على قانون إلنشاء برنامج
رسمي لحماية الشهود أواخر عام  ،2013رغم أن ذلك يأتي متأخراً بالنسبة
لقضية بابار من حيث إمكانية إحداث تأثير مباشر عليها اآلن .وقد أرسى
قرار هيئة المحلفين الذي تال ذلك األسس التي من شأنها أن تمكن باكستان من
قلب سجلها في مجال اإلفالت من العقاب .وقال مرتضا خان بابار إن "كل
من يريد أن يقتل صحفيا ً سيفكر اآلن  10مرات" قبل أن يفعلها.
تظهر العناصر التي تنطوي عليها هذه اإلدانة االستراتيجيات التي يمكن أن
يكون لها تأثيرها في محاربة اإلفالت من العقاب .لقد تم في قضايا أخرى
اللجوء إلى أسلوب نقل مقر المحاكمة لضمان نزاهة العملية وتأمين حماية
أكبر للشهود من أجل الحصول على إدانة للجناة .ففي الفلبين ،نجح التماس
قدمه صندوق الحرية للصحفيين الفلبينيين ،بمساعدة من المدعين الخاصين،
في تغيير مكان المحكمة في قضية المتهمين بقتل مارلين غارثيا-إسبيرات
وقضايا أخرى انتهت بقرار بإدانة المتهمين الرئيسيين .ودفعت التغطية
اإلعالمية الواسعة التي قامت بها محطة ’تي في-غلوبو‘ البرازيلية بعد قيام
مهربي المخدرات باختطاف وقتل مراسلها تيم لوبز عام  ،2002السلطات إلى
إقامة العدالة الكاملة ،كما أنها حفزت اإلعالم البرازيلي على البدء بمعركة
محاربة اإلفالت من العقاب المتواصلة إلى اآلن .كما أن تضحيات أفراد
األسرة وتصميمهم ،كمرتضا خان بابار وميروسالفا غونغادزي ،هي عنصر
أساسي ال بد منه في هذا الصدد .وقبل كل شيء ،هناك الدعم من أعلى
مستويات القيادة الذي يقيم العدالة أو يقيلها.
زار وفد من لجنة حماية الصحفيين باكستان في مارس /آذار  ،2014أي
بُعيد صدور قرار هيئة المحلفين ،وأثار الوفد قضية بابار في لقاءات مع
رئيس الوزراء شريف ومسؤولين حكوميين آخرين .وقد اتفق الطرفان بشكل
كبير على أن اإلجراءات القضائية أفرزت دروسا ً يجدر تعلمها وخلقت
فرصة لباكستان كي تخرج من هذا الوضع المنبوذ وأن تصبح نموذجا ً في
مكافحة اإلفالت من العقاب .وقد تعهد شريف خالل تلك اللقاءات بالتزامات
بمقدورها –إن ُنفذت -أن تحافظ على هذا الزخم ،وتشتمل هذه االلتزامات
على تأسيس لجنة حكومية-صحفية مشتركة للتصدي لالعتداءات المتواصلة
على الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب ،وتغيير مقار المحاكمات في
قضايا أخرى ،وتوسيع برامج حماية الشهود .وقال وزير اإلعالم الباكستاني
برفيز رشيد أن الحكومة ستقوم بتعيين مدعين عامين خاصين على المستويين
المحلي واالتحادي للتحقيق في الجرائم التي ُترتكب بحق الصحفيين.
إن االدعاء بأن باكستان طوت صفحة اإلفالت من العقاب وفتحت صفحة
جديدة هو ادعاء يجافي الصواب .إذ لم يكن أداء الحكومة حتى اآلن جيداً
على صعيد هذه االلتزامات .ولم تنتصر العدالة للشهود والمدعين العامين
الذين قُتلوا في سياق المحاكمة الخاصة بمقتل بابار وهي ال تزال معطلة
في جرائم أخرى قُتل فيها صحفيون .بل إن الوضع قد ساء بعدة أشكال
في باكستان منذ صدور قرار المحكمة وزيارة لجنة حماية الصحفيين .فقد
وقعت اعتداءات عديدة جديدة ومن بينها إطالق النار على مذيع األخبار
البارز في جيو نيوز ،حامد مير .كما قامت الحكومة بمضايقة المحطات
اإلعالمية التابعة لمجموعة جانغ بعد تأكيدها أن دائرة االستخبارات المشتركة
الباكستانية هي من نفذ الهجوم على مير .بيد أن قضية بابار تقدم لنا لمحة،
ولو قصيرة ،عن مستقبل يمكن أن يكون تحقيق العدالة فيه ممكنا ً حتى في
أشد البيئات عدا ًء لإلعالم.

صنعت الصحفية الروسية نتاليا إستيميروفا التي قُتلت عام  2009الكثير من األعداء في صفوف كبار المسؤولين الشيشان .وقد ضغط زمالؤها من أجل فتح تحقيق مع القيادة الشيشانية
الحتمال كونها العقل المدبر في مقتلها .رويترز /ديالن مارتينيز

لغز قضية مقتل نتاليا
إستيميروفا الذي لم ُيحل
يمتلك جهاز األمن المتطور للغاية في روسيا القدرة التحقيقية والقضائية
لمالحقة المشتبه بهم قضائيا ً في جرائم قتل الصحفيين التي لم يحل لغزها
والبالغ عددها  14جريمة قتل وقعت في روسيا خالل العقد الماضي،
اعتماداً على رواية قيادتها على األقل .فقد تباهى رئيس لجنة التحقيق
الكساندر باستريكين في إعالن بثه التلفزيون في يناير /كانون الثاني 2014
بأن الجهاز ينجح في الكشف عن القتلة في  90من جرائم القتل في روسيا.
صحيح أن الكرملين أحرز تقدما–ولو متأخراً جداً -في التوصل إلى إدانات
في قضية آنا بوليتكوفسكايا ،إال أن كفاءة التحقيقات في قضايا أخرى قُتل
فيها صحفيون تنحى إلى التالشي خاصة عندما تشير أصابع االتهام نحو
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مشتبه بهم يمثلون إحراجا ً من الناحية السياسية .ومن النادر أن نرى هذا
النمط بالوضوح الذي يبرز به في قضية قتل الصحفية والمدافعة البارزة
عن حقوق اإلنسان ناتاليا إستيميروفا.
مضت خمس سنوات منذ مقتل إستيميروفا ولم تتحقق العدالة في قضيتها
بعد .وكانت إستيميروفا تكتب في صحيفة ’نوفويا غازيتا‘ المستقلة إضافة
إلى كونها من أنصار منظمة ’ميموريل لحقوق‘ اإلنسان التي تتخذ من
موسكو مقراً لها .وبدالً من توقيف المشتبه بهم أو التعامل بشفافية أو إجراء
محكمات ،شاب التحقيقات تضاربات ونظريات كانت مثار تساؤل ،إضافة

في عام  ،2011نشر زمالء استميروفا تقريرا سلط الضوء على ثغرات موجودة
في تحقيق القتل الرسمي الخاص بها ،شمل أدلة مأخوذة من السيارة التي
استخدمت في قتلها يزعم عدم وجود أي مؤشرات على المقاومة.
إلى إهمال السلطات لألدلة.
اخ ُتطفت إستيميروفا بالقرب من منزلها في العاصمة الشيشانية غروزني
في وقت مبكر من يوم  15يوليو /تموز  ،2009وبعد بضع ساعات عُثر
على جثتها ملقاة قي قناة بالقرب من طريق موسكو-باكو العام االتحادي
في المنطقة المجاورة ألنغوشيتا وقد استقرت طلقات نارية في صدرها
ورأسها .وصدر رد فعل فوري من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف على
مقتلها ،وتولى رئيس لجنة التحقيق في االتحاد الروسي اإلشراف شخصيا ً
على التحقيق فيما عُّين المحقق الخاص في الجهاز المركزي للجنة ،إيغور
سوبول ،رئيسا ً لفريق التحقيق.
في البداية ،الحق المحققون عدة خيوط في التحقيق ومن بينها احتمالية أن
تكون إستيميروفا قد قُتلت على يد موظفي إنفاذ القانون في الشيشان على
خلفية تقارير كتبتها عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي كان هؤالء متورطين
فيها .غير أن النظرية التي ركز عليها المحققون منذ البداية هي تحميل
المسؤولية للمسلحين الشيشان الذين ظنوا أن بقتلهم إستيميروفا "سيهزون
الثقة بهياكل حكومة جمهورية الشيشان" ،وفقا ً لما ورد في الملف الجنائي
للقضية ،وهي نظرية لن تصمد عند إخضاعها للتدقيق.
إن الدافع حسب هذه الرواية وراء اغتيال الصحفية هو تقرير غير مو ّقع
من منظمة ميموريل يشير إلى قائد المتمردين ال ُخزر باساييف ،من قاطني
قرية شاالزي الشيشانية ،بصفته المسؤول عن تجنيد مقاتلين جدد .وتفترض
رواية المحققين في هذه القضية أن باساييف قرأ التقرير ،فيما كان يتنقل
طريداً في جبال الشيشان مع مجموعة من المسلحين وعرف أن كاتبته هي
إستيميروفا ،فحدد مكان تواجدها واختطفها ذات صباح على مرأى من
شهود العيان وأخذها بالسيارة إلى خارج الجمهورية ماراً بسلسلة من نقاط
التفتيش التابعة للشرطة على حدود الجمهورية ومن ثم قام بإعدامها في
أنغوشيتا –وهو اختيار مثير للفضول إذا ما كان هدف باساييف هو هز الثقة
بحكومة الشيشان ،كما يزعم المحققون.
وتستند التهم الموجهة إلى باساييف إلى سالح الجريمة وهو مسدس يعمل
بالضغط الغازي عُدل ليطلق رصاصات بمواصفات قياسية تم العثور عليه
في ظروف غريبة في منزل باساييف المهجور بقرية شاالزي إلى جانب
بطاقة هوية شرطية عليها صورة باساييف .وقد وجد الخبراء الجنائيون في
الشرطة فيما بعد أن الهوية مزورة وأن صورة باساييف قد أُلصقت عليها.
في عام  ،2011نشر زمالء إستيميروفا من منظمة ميموريل وصحيفة
’نوفويا غازيتا‘ واالتحاد الدولي لحقوق اإلنسان تحقيقا ً مستقالً بعنوان "بعد
سنتين من مقتل نتاليا إستيميروفا :التحقيق يمضي في المسار الخطأ" .وسلط
التقرير الضوء على الثغرات التي تعتري التحقيق الرسمي في الجريمة،
ومن ضمنها أن األدلة المأخوذة من السيارة التي يُزعم أنها استعملت في
الجريمة ال تظهر أية آثار تدل على حدوث مقاومة ،وعدم الرغبة المفاجئ
في عدم متابعة التحقيق في دور الشرطة الشيشانية التي كانت إستيميروفا
تحقق في دورها في اإلعدامات الميدانية.
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حسب المواد التي وضعت في متناول أسرة إستيميروفا في بداية التحقيق،
حصل المحققون على حمض نووي أُخذ من تحت أظافر إستيميروفا –التي
من الواضح أنها قاومت خاطفيها وقتلتها .وجاء في نتائج فحوص الحامض
النووي أنه يعود إلى أربعة أفراد لم يتم التعرف على هويتهم بعد .غير أن
هذا الخيط لم تتم مالحقته حتى النهاية ،فيما توصل زمالء إستيميروفا بعدها
عبر تحقيق مستقل إلى أن عينات الحمض النووي المأخوذة من تحت أظافر
إستيميروفا لم تتطابق مع المشتبه به الرئيسي من وجهة نظر المحققين ،أي
الخزر باساييف.
لقد صنعت إستيميروفا لها أعداء كثيرين في صفوف كبار الضباط الشيشان
الذين يحظون بدعم الرئيس الحالي ورئيس الوزراء آنذاك فالديمير بوتين،
وفد ضغط زمالؤها من أجل فتح تحقيق مع القيادات الشيشانية التي يحتمل
أن تكون العقول المدبرة وراء الجريمة .وفي بيان ُنشر على اإلنترنت عند
مقتل إستيميروفا ،أفاد مدير منظمة ميموريـال ،أوليغ أورلو ،إن الرئيس
الشيشاني رمضان قادروف كان قد هدد الصحفية ،وقال أورلو إن "رمضان
هدد نتاليا من قبل وأساء إليها واعتبرها عدواً شخصياً .لقد جعل من عمل
النشطاء الحقوقيين في الشيشان أمراً مستحيالً".
من جانبه ،نفى قادروف مسؤوليته عن مقتل إستيميروفا ورفع دعوى
قضائية بالقذف والتشهير على أورلو.
وقد أمضى زمالء نتاليا إستيميروفا خمس سنوات من االعتراض على اتجاه
التحقيق الرسمي .وقد حققوا بعض المكاسب في حمل لجنة التحقيق على
التحقيق مع مسؤولين من دوائر إنفاذ القانون الشيشان الحتمال مشاركتهم
في الجريمة .وبعد إحالة التقرير المستقل عام  2011إلى الرئيس ميدفيدف
ولجنة التحقيق ،أصدر رئيس فريق التحقيق سوبول  20مذكرة بأخذ عينات
دم من رجال شرطة شيشان لمقارنتها مع عينات الحامض النووي للمشتبه
في أنهم القتلة -شملت بشكل أساسي ضباط الشرطة الذين ذكرت إستيميروفا
أسماءهم في تقاريرها عن عمليات الخطف والتعذيب واإلعدامات الميدانية.
من المحزن أن تنتهي فاعلية جهود اللجنة عند هذا الحد .لقد مُنع ممثلو
الضحية من االطالع على الملفات الكاملة للقضية منذ بدء التحقيق ،وكانت
اإلعالنات الرسمية التي يُكشف فيها عن معلومات حول مدى التقدم في
سير التحقيق شحيحة ،وكان آخرها في يوليو /تموز  .2013وجاء في هذا
اإلعالن أن المحققين ال يزالون يعتقدون أن المقاتل الشيشاني باساييف هو
المشتبه به الوحيد في الجريمة .وإذا تفحصنا قائمة القضايا ذات األولوية
القصوى المنشورة على الموقع اإللكتروني للجنة التحقيق ،سنجد أن قضية
إستيميروفا ليست من بينها ،مما يدل على أنها لم تعد تحت اإلشراف
الشخصي لرئيس لجنة التحقيق باستريكين.
وفي يوليو /تموز  ،2014لم يشارك أي من كبار المسؤولين الروس رسميا ً
بالفعاليات التي جرت إلحياء الذكرى الخامسة لهذه الجريمة الرهيبة التي
أودت بحياة صحفية.

الفصل
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الخطوات المؤثرة وغير المؤثرة
في  3مايو /أيار من عام  ،2011سافر مندوبون عن لجنة حماية
الصحفيين إلى باكستان لبحث المخاوف من تزايد الهجمات على الصحفيين
والمعدل المترفع من اإلفالت من العقاب في هذا البلد .كانت تلك لحظات
درامية ،فقد كانت القوات األمريكية قد قتلت في اليوم السابق للزيارة أسامة
بن الدن في مدينة أبوت أباد المجاورة .لكن الرئيس الباكستاني آصف
علي زرداي أوفى بالتزامه بلقاء اللجنة لمناقشة العدد اآلخذ في التزايد من
الصحفيين الباكستانيين الذين يقتلون بسبب عملهم في الصحافة ،وغياب
المالحقة القضائية للمعتدين.

وعادت لجنة حماية الصحفيين إلى باكستان بعد نحو ثالث سنوات والتقت هذه
المرة برئيس الوزراء نواز شريف .وأقر شريف سلفا ً بأن باكستان تعاني من
مشكلة عندما يتعلق األمر بمنع الهجمات العنيفة على الصحفيين أو معاقبة
مرتكبيها .ووافق على األخذ بالعديد من مقترحات اللجنة لمعالجة مشكلة
اإلفالت من العقاب ومن بينها تعيين مدعي خاص .بل إن شريف طرح فكرته
الخاصة المتعلقة بإنشاء لجنة مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني واإلعالم
للنظر في القضايا التي لم تحل وغيرها من المخاطر التي تهدد حرية الصحافة.
غير أن هذه االلتزامات لم تمض قدما ً بصورة فعلية.

وقد أخذ زرادي على عاتقه التزامات قوية في هذا االجتماع وقال لوفد لجنة
حماية الصحفيين إن "حماية الصحفيين تقع ضمن واليتي" .وطلب زرادي من
وزير الداخلية تزويده بمعلومات مفصلة عن حالة القضايا العالقة وأمر أعضاء
وزارته بالعمل مع البرلمان لصياغة تشريع جديد يعزز من حرية الصحافة.

تعكس لقاءات لجنة حماية الصحفيين مع القيادات العليا في باكستان وغيرها من
البلدان ذات السجل السيئ في الكشف عن مرتكبي جرائم قتل الصحفيين ،نمطا ً
مألوفا يتمثل في :االلتزامات التي تقطعها حكومات هذه البلدان ال يتم الوفاء بها
إلى حد بعيد .لقد استطاعت جهود الدعوة والمناصرة التي قامت بها منظمات
حرية الصحافة ومنظمات حقوق اإلنسان والصحفيين حول العالم في تحويل
مشكلة العنف المميت المعادي للصحافة إلى مشكلة باتت الحكومات اليوم تقر
سلفا ً أنها قائمة .وقد تعهدت حكومات كثيرة ،كالقيادة الباكستانية ،بمعالجة هذه
المشكلة ،بيد أن العنصر الغائب دوما ً هو :اتخاذ إجراءات.

ومنذ ذلك اليوم ،قتل  11صحفيا ً آخرين في باكستان؛ فبعد أسابيع فقط من
ذلك االجتماع عُثر على جثة الصحفي االستقصائي سليم شاهزاد وعليها
آثار تعذيب – وتشير التهديدات السابقة التي تلقاها شهزاد أنه راح ضحية
مديرية أجهزة االستخبارات الباكستانية .ولم يقدم زرداي وال مجلس وزرائه
المعلومات التي وعدوا بها ولم تقر الحكومة أي تشريع من شأنه أن يخفف
من سيل التهديدات التي يواجهها الصحفيون في باكستان.
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استطاعت لجنة حماية الصحفيين انتزاع تعهدات مماثلة في بلد آخر أيضاً؛ ففي
عام  ،2008وعد مسعود برزاني ،رئيس حكومة إقليم كردستان ،وفد اللجنة

على الرغم من سمة انعدام الحسم التي شابت لجنة شاهزاد على نحو مخيب
لآلمال ،إال أنها خطت خطوة واحدة زيادة على ما أحرزه التحقيق القضائي في
جريمة الصحفي الباكستاني حياة هللا خان.

الذي زاره أنه "سيخلق مناخا ً مشجعا ً للصحافة" .وبحلول عام  ،2014أي عندما
زار وفد اللجنة كردستان مرة أخرى ،كانت مجموعة من االعتداءات الجديدة
قد وقعت هناك ،ومن ضمنها مقتل صحفييّن اثنين وإحراق محطة تلفزيونية،
وكلها جرائم مرت بال عقاب .وذكر وزير الداخلية كريم سنجاري للوفد الثاني
الذي أرسلته لجنة حماية الصحفيين إن "الحكومة ،بدءاً بالرئيس ولغاية رئيس
الوزراء وجميع سلطاتها تأخذ جميع هذه القضايا على محمل الجد وأنها ستفعل
كل ما في وسعها لضمان تحقيق العدالة".

في بعض البلدان ،كانت المعركة من أجل حمل الحكومات على االعتراف،
واالهتمام ،بالعنف المضاد للصحافة واإلفالت من العقاب تتسم بدرجة أكبر
من اإلحباط .وأشار إديتاين أوجو ،المدير التنفيذي لمنظمة ’ميديا رايتس أجندا‘
النيجيرية المناصرة لحرية الصحافة ،إلى أن اإلشارة إلى هذه القضية في العلن
من قبل مستويات عليا في الحكومة تكاد تكون معدومة ،فما بالك بمحاوالت
معالجتها .وأضاف أوجو بأنه "لم يتم العمل بأي سياسات أو تدابير تشريعية أو
إدارية خالل هذه الفترة للتعامل مع الوضع".

وذاقت جماعات أخرى خيبات أمل مماثلة ،ففي العراق تعهدت الحكومة لالتحاد
الدولي للصحفيين بإنشاء دوائر قضائية خاصة بالتشاور مع نقابة الصحفيين
للتحقيق في جرائم قتل الصحفيين .وذكر مدير دائرة حقوق اإلنسان والسالمة
في االتحاد ،إرنست ساغاغا للجنة أن "ذلك لم يحدث لحد اآلن".

الهدف المعلن لرئيسة البرازيل ديلما روسيف هو بلوغ نسبة "صفر من
اإلفالت من العقاب" .وفي مايو /أيار من عام  2014التقى وفد دولي برئاسة
لجنة حماية الصحفيين روسيف ووزراء العدل وحقوق اإلنسان واالتصال
االجتماعي في برازيليا .وقدم الوفد النتائج والتوصيات التي خلُص إليها
تقرير خاص أعدته اللجنة بعنوان "منتصف الطريق بالنسبة للصحافة
البرازيلية :هل ستنتصر العدالة على الرقابة والعنف؟" .وقالت روسيف خالل
اللقاء إن "الحكومة االتحادية ملتزمة تماما ً بمواصلة مكافحة اإلفالت من
العقاب في قضايا قتل الصحفيين".

وفي الفلبين أُصيب نشطاء حرية الصحافة بخيبة أمل ذلك أن الرئيس بنينو
أكينو الثالث لم يحقق تغييراً يذكر رغم الوعود المتكررة بإجراءات قوية ضد
اإلفالت من العقاب والعنف الذي يستهدف اإلعالم .وقد قُتل ثمانية صحفيين
على األقل ألسباب مرتبطة بعملهم في الفلبين منذ انتخاب أكينو عام .2010
وقالت رئيسة االتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين ،روينا باران "لم نكن نتوقع
أية معجزات" من أكينو "وأن كل شيء سيصبح فجأة سعيداً وعادالً ،لكننا
توقعنا منه أن يشرع على األقل في اإلصالحات الالزمة لشق الطريق نحو
العدالة ،لكنه لم يفعل ذلك".
ولم يكن المسؤولين دائما ً حتى مستعدين لالجتماع ومناقشة سبل التصدي
لإلفالت من العقاب في بلدانهم.
ففي روسيا ،على سبيل المثالّ ،
تطلب األمر إرسال ثالث بعثات من لجنة حماية
الصحفيين إلقناع السلطات بالجلوس إلى طاولة النقاش بشأن العدد المرتفع
لجرائم القتل التي لم يالحق فيها أحد قضائيا ً هناك .وقد قدمت السلطات الروسية
وعوداً لوفد اللجنة الذي زار روسيا في عام  ،2009إال أن هذه الوعود لم تؤدي
إلى أي تغيير في أي من القضايا التي تحدثت عنها لجنة حماية الصحفيين.
ولكن حدثت حركة جديرة بالمالحظة هناك في عدة قضايا من ضمنها ثالث
إدانات على الرغم من أنه لم يُحكم على مرتكبي الجريمة في أي منها.
لقد مهدت رابطة الصحافة للبلدان األمريكية الطريق أمام الجماعات المؤيدة
لحرية التعبير عندما أطلقت حملتها اإلقليمية لمكافحة اإلفالت من العقاب قبل
نحو عقدين من الزمن .واستذكر مدير الحملة ،ريكاردو تروتي ،التحديات
األولى التي اعترضت سبيل السعي إلى جعل اإلفالت من العقاب في جرائم
االعتداء على الصحفيين قضية تحظى باهتمام واسع النطاق ،فقال إنه "في
بداية حملتنا عام  ،1995لم تكن مسألة اإلفالت من العقاب تستأثر بالنقاش العام
ولم تكن السلطات تتفاعل" .وأضاف بأن سنوات من "الوعظ المستمر" اتخذت
واستخدام لنظام حقوق اإلنسان
شكل تقارير ومهمات وحمالت توعية عامة
ٍ
للبلدان األمريكية ساعدت كلها في إدراج القضية على جدول األعمال الرسمي،
و"بفضل ذلك شعرت الحكومات أنها تحت ضغط أكبر كي تستجيب".
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وقد يطول كفاح البرازيل ضد اإلفالت من العقاب ،فعلى الرغم من مكانة
االقتصاد البرازيلي كواحد من أضخم اقتصادات العالم ووجود صحافة
متنوعة ونشطة فيها ،ال يزال هذا البلد الذي استضاف كأس العالم مؤخراً
يحتل المركز الحادي عشر بين أشد الدول فتكا ً بالصحفيين في العالم .لقد
قُتل  27صحفيا ً على األقل في البرازيل في انتقام مباشر بسبب أعمالهم منذ
أن بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع حاالت القتل عام  .1992وقد وقع 10
جرائم منها منذ تولي روسيف السلطة هناك بداية عام  ،2011بحسب أبحاث
لجنة حماية الصحفيين.
وعلى الرغم من الخطوات الواسعة التي حققتها البرازيل مؤخراً على صعيد
إدانة القتلة ،إال أنها احتلت المركز الحادي عشر على مؤشر اللجنة العالمي
لإلفالت من العقاب لعام  ،2014بوجود تسع قضايا لم تفك رموزها في رصيدها
في الفترة  2004-2013التي تغطيها الدراسة .والمتهمون الرئيسيون في غالبية
هذه القضايا هم مسؤولون في الحكومة .وتشتد حدة مشكلة العنف واإلفالت من
العقاب بالنسبة للصحفيين في األقاليم عنها بالنسبة لزمالئهم في مناطق المدن،
فيما يستهدف القتلة غالبا ً الصحفيين الذين يغطون شؤون الفساد والجريمة أو
السياسة –مثل رودريغو نيتو الذي قُتل بالرصاص في مارس /آذار .2013
وتتمكن التحقيقات في كثير من األحيان من معرفة هوية القتلة إال أنه ال تجري
محاكمات لهؤالء سوى بصفة متقطعة.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها "منتصف الطريق بالنسبة للصحافة
البرازيلية" أن العدالة كانت "عرجاء ومنقوصة" بالنسبة لكثير من الصحفيين
البرازيليين الذين اس ُتهدفوا بسبب عملهم .وقد استشهد التقرير بعدة قضايا
قادت فيها التحقيقات القوية إلى توقيف مشتبه بهم .غير أن أقرباء الضحايا
وزمالءهم ،حسب التقرير ،يرون أن "سلسلة المحاسبة كانت تتكسر حال
وصول القضية إلى السلطة القضائية" ،وغالبا ً ما يكون السبب هو الفساد.

تقطع حكومات كثيرة على نفسها
تعهدات بمعالجة العنف ،بيد أن العنصر
الغائب دوما ً هو :اتخاذ اإلجراءات.
في إحدى جرائم القتل ،كان إدينالدو فيلغيرا ،مؤسس ومدير صحيفة ’جورنال
أو سيرانو‘ المحلية في مدينة سيرا دو ميل الواقعة شمال شرق البالد ،كثيراً ما
ينتقد حكومة المدينة في مدونته .أُردي فيلغيرا بست رصاصات أطلقها عليه
ثالثة رجال مجهولي الهوية أمام مكتبه في  15يونيو /حزيران عام  .2011وتم
تعيين محقق خاص للتحقيق في هذه القضية وكانت النتائج األولية مشجعة؛ ففي
ديسمبر /كانون األول من عام  2013أُدين سبعة رجال بالتخطيط والمشاركة
في هذه الجريمة ومن ضمنهم مطلقي النار على الصحفي .واتهم رجل آخر،
هو جوسيفان بيبيانو ،رئيس بلدية سيرا دو ميل عند مقتل فيلغيرا ،بأنه العقل
المدبر للجريمة .وقد أُدخل هذا الرجل السجن مرتين لكنه أُفرج عنه الحقا ً بقرار
يعتبره النقاد قراراً مخالفا ً لألصول .وال تتراءى أية إشارة تدل على ما إذا كان
سيُحاكم أم ال.
لقد وجهت جماعات محلية ودولية مؤيدة لحرية التعبير ،كالرابطة البرازيلية
للصحفيين االستقصائيين ( )ABRAJIانتقادات شديدة لسجل البرازيل في العدالة
المنقوصة وإخفاقها في حماية الصحفيين ،وشنت حمالت من أجل انتزاع
استجابة أقوى من طرف الحكومة .وشكل زمالء آخرون حركات جماهيرية
بخصوص قضيتي نيتو وفيلغيرا .ففي قضية فيلغيرا ،استحدثت مجموعة من
المدونين المحليين ’يوم المدونين الوطني‘ تكريما ُ لفيلغيرا بهدف إبقاء القضية
في أذهان الناس .وأسست رابطة الصحافة في والية ميناس جيرايس ،موطن
الصحفي نيتو ،لجنة رودريغو نيتو عقب مقتل نيتو والمصور الصحفي والغني
أسيس كارفالو الذي كان يعمل في الصحيفة نفسها ’فالي دو أتشو‘ .وقد مارست
اللجنة الضغط على السلطات من أجل إجراء محاكمات كاملة في هذه القضايا.
وقد تمخض عن الضغط نتائج.
في أواخر عام  ،2012شكلت إدارة روسيف التي تسعى إلعادة انتخابها هذا
العام ،فريق عمل للتحقيق في االعتداءات على الصحافة وإعداد توصيات
للحكومة االتحادية .وضم الفريق العديد من منظمات المجتمع المدني
ومستشاري الرئاسة ووزيري االتصاالت والعدل .وقد وثق تقرير فريق
العمل الذي صدر في مارس /آذار  321 ،2014حالة قتل واختطاف واعتداء
وتهديد بالقتل واعتقال تعسفي ومضايقة وقعت خالل الفترة من  2009إلى
 .2014وقدم التقرير أيضا ً توصيات شاملة للسلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية في الحكومة االتحادية تناول بعضها مسألة اإلفالت من العقاب
باإلضافة إلى الحماية.
وأشار الفريق على وزارتي حقوق اإلنسان والعدل بإنشاء مرصد وطني للعنف
المضاد للصحافة بالتعاون مع المكاتب المحلية الميدانية التابعة لليونيسكو
ومركز األمم المتحدة لإلعالم من أجل وضع سجل تاريخي لالنتهاكات بحق
الصحافة وإنشاء نظام للتحقيقات والقرارات .وحث الفريق الكونغرس على
العمل على إشراك الشرطة االتحادية في التحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق
حرية التعبير –وخاصة في الحاالت التي يتواجد فيها أدلة على إهمال في أداء
الواجب أو زلل أو اشتراك في الجريمة من قبل السلطات المحلية .وباإلضافة
إلى مقترح فريق العمل ،هناك مشروع قانون قيد الدرس من قبل الكونغرس
الغاية منه تسريع النظر في القضايا في النظام القضائي.
أما الجانب األكثر أهمية ،فهو ارتفاع عدد اإلدانات في البرازيل ،حيث أصدرت
23

الطريق إلى العدالة | الفصل  | 4لجنة حماية الصحفيين

الشرطة البرازيلية تراقب متظاهرين يحتجون على جريمة قتل أحد الصحفيين عام .2002
تقول الالفتة "كفى عنفا ً وإقصا ًء وإفالتا ً من العقاب" .أسيوشيتد برس /داريو لوبيز ميلس

المحاكم البرازيلية في عام  2013أحكاما ً بحق الجناة في ثالث قضايا قتل
صحفيين وهو عدد يفوق نظيره في أي بلد آخر خالل سنة منذ عقد كامل.
وباإلضافة إلى العدالة الجزئية التي أُقيمت في قضية فيلغيرا العام الماضي،
أُنزلت عقوبة السجن  27عاما ً بحق قاتل المراسل الصحفي المتخصص
بشؤون الجريمة ،فرانسيسكو غوميز دي ميديروس ،الذي أطلقت عليه
خمس رصاصات أمام منزله عام  .2010كذلك صدر حكم باإلدانة خالل عام
 2013على العقل المدبر لجريمة قتل مالك صحيفة وناشر وكاتب عمود ،هو
دومينغوس سابيو برانداو ليما جونيور ،عام  .2002وفي عام  2014صدر حكم
بحق شخصين بتهمة قتل الصحفي والمدون ديسيو سا عام .2012
تعهدت الرئيسة روسيف خالل لقائها مع لجنة حماية الصحفيين الذي تم في
شهر مايو /أيار بالتطرق لمسألة اإلفالت من العقاب خالل دورة الجمعية العامة
لألمم المتحدة في سبتمبر /أيلول .وإذا ما استطاعت البرازيل تنفيذ توصيات
فريق العمل بصورة شاملة واستمرت في التمكن من إدانة الجناة ،فإنها ستبرهن
ّ
وستمثل قدو ًة للبلدان األخرى التي
أن التزامات الدول ليست دائمة جوفاء،
يُنتظر منها أن تفي بالتزاماتها.

بالنسبة لكثير من الصحفيين البرازيليين
الذين اس ُتهدفوا بسبب عملهم ،كانت
العدالة عرجاء ومنقوصة.
لم تكن البرازيل البلد الوحيد الذي ينظر في اتخاذ إجراءات على المستوى
االتحادي إلعمال العدالة في جرائم قتل اإلعالميين؛ فقد استجابت بلدان عدة،
من المكسيك إلى الصومال ،للضغوط التي مورست عليها لكبح جماح اإلفالت
من العقاب من خالل إجراءات كسن التشريعات وتشكيل فرق العمل وتعيين
مدعين خاصين وإنشاء لجان خاصة .وقد لقيت هذه اإلجراءات نجاحات
بدرجات متفاوتة ،حيث فتحت بعض المبادرات سبالً إلى قضايا قديمة وكان
بعضها يعبر عن تصور جيد لكنه عانى من ضعف الموارد فيما كان بعضها
اآلخر عبارة عن وسيلة للتخلص من النقد.
قليلة هي البلدان التي تحتاج آلية فعالة لمكافحة اإلفالت من العقاب بقدر ما
تحتاجها الصومال ،ثاني أسوأ بلد في العالم بعد العراق عندما يتعلق األمر
بكشف القتلة في جرائم قتل الصحفيين .في عام  2012وهو عام كئيب في
الصومال قُتل فيه  12صحفيا ً خالل سنة ،بزغ شيء من األمل بعد إعالن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد عن تشكيل فريق عمل جديد للتحقيق في
جميع القضايا التي انطوت على قتل صحفيين .لقد كانت هناك حاجة ماسة
لمثل هذه الدفعة من الحكومة لتحريك قوة الشرطة ،حسب الصحفي الصومالي
المستقل أبوكار البدري الذي قال إن "الشرطة ال تزور في العادة مسرح
الجريمة كي تبدأ بالتحقيق ،فهي غير مهتمة بالتحقيق في مقتل صحفي".
لكن اآلن ،وبعد مضي سنتين ليس لدى الصومال الكثير ليعرضه ،إذ لم تتم إدانة
الجناة إال في جريمة واحدة من أصل  27جريمة اغتيال ارتكبت ضد صحفيين منذ
عام  .2005وقد نفذت السلطات عقوبة اإلعدام عام  2012بحق المشتبه به في قتل
الصحفي حسن يوسف ابسوغي ،ومع ذلك دفع عدم مراعاة األصول القانونية في
تلك القضية بالكثيرين إلى النظر إلى هذا التطور بعين القلق.
وقد تم تشكيل فريق العمل ،بحسب ممثل عن الحكومة ،إال أنه يفتقر إلى المال
الالزم كي يعمل ،حيث قال عبد الرحمن عمر عثمان المستشار اإلعالمي
واالتصال االستراتيجي للحكومة الصومالية إن "فريق العمل أُنشأ العام الماضي
وأنه أجرى تحقيقات بالفعل في بعض القضايا؛ إال أنه كان من العسير عليه
القيام بعمله بصورة فاعلة بسبب عدم وجود ميزانية وتمويل" ،وأضاف بأن
فريق العمل "ال يزال موجوداً لكنه ال يمكنه العمل دون موارد".
وأشار عثمان إلى االفتقار إلى المساعدة الدولية على الرغم من التعهدات التي
قطعتها بريطانيا ودول أخرى بزيادة المساعدات الخاصة ببناء المؤسسات في
الصومال ،وقال إنه "ال يوجد أي تمويل على اإلطالق بهذا الخصوص من
الشركاء الدوليين" إضافة إلى "عدم وجود خبرات في هذا الميدان".
ومع ذلك يرى البدري أنه كان بمقدور الحكومة أن تظهر قدراً أكبر من اإلرادة
السياسية والمساءلة وقال "إننا لم نستلم يوما ً تقريراً من الحكومة توضح فيه
الشرطة أو وزارة اإلعالم أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات" وتابع قائالً إن
"الوعود ال تجدي إن لم تأمر الحكومة الشرطة بأخذ المسألة على محمل الجد
والتحقيق في القضايا وجلب الجناة المزعومين للمثول أمام العدالة".
وفي بلد آخر ،هو الفلبين ،شكلت الحكومة في السنوات األخيرة عدداً من فرق
العمل التي تنضوي تحت لواء الشرطة الوطنية الفلبينية ،إال أن االتحاد الوطني
للصحفيين الفلبينيين انتقدها ووصفها بأنها "عديمة النفع" .ويقترح ناشطون
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صحفي باكستاني يحمل لوحة تدعو إلى جلب قتلة سليم شهزاد إلى العدالة .وكان شهزاد
الذي قُتل عام  2011قد كتب قبيل مقتله عن وجود صالت مزعومة بين تنظيم القاعدة
وسالح البحرية الباكستاني .أسيوشيتد برس /برفيز مسيح

هناك بالمقابل نهجا ً آخر قد يكون أفضل وهو إنشاء فرق استجابة سريعة تضم
ممثلين عن المجتمع المدني والحكومة يكون من الممكن تحريكها فوراً بعد
وقوع أي اعتداء.
يمكن لعملية تشكيل هيئة مكرسة للتحقيق في قضايا محددة أن يحقق نتائج لكن
ليس عندما تكون تلك النتائج التي يتوصل إليها التحقيق بائسة ومبهمة .بعد
االحتجاج اإلعالمي واسع النطاق في باكستان على جريمة قتل الصحفي سليم
شهزاد ،شكلت الحكومة لجنة للتحقيق .وكان شهزاد قد تلقى قبل اختفائه في
مايو /أيار  2011تهديدات من جهاز االستخبارات الباكستاني بعد كتابته عن
مزاعم بوجود صالت بين تنظيم القاعدة وسالح البحرية الباكستاني .وتضمن
تقرير لجنة التحقيق الذي صدر عام  2012توصيات بالشروع بممارسة قدر
أكبر من المساءلة في سلوك الدوائر االستخبارية الباكستانية ،لكنه لم يتمكن من
تحديد هوية أي من الجناة.
وعلى الرغم من سمة انعدام الحسم التي شابت لجنة شاهزاد على نحو مخيب
لآلمال ،إال أنها خطت خطوة واحدة زيادة على ما أحرزه التحقيق القضائي
الذي جرى في أعقاب اختطاف الصحفي الباكستاني حياة هللا خان ثم قتله
عام  .2006ولم يُطرح تقرير اللجنة على العلن أبداً على الرغم من الدعوات
المتكررة التي وجهتها المنظمات الدولية المؤيدة لحرية الصحافة.
ومن األمثلة األخرى على الحاالت التي لم تصل فيها اللجان إلى أية نتائج،
اللجنة التي أعلن رئيس كردستان العراق مسعود برزاني عن تشكيلها للتحقيق
في جريمة قتل طالب الصحافة الشهير زرادشت عثمان بعد اختطافه عام
 .2010ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بتكوين اللجنة أو ما توصلت إليه
من نتائج منذ ذلك الحين .وقد دعت لجنة حماية الصحفيين إلى الكشف التام
عن أنشطة هذه اللجنة في تقرير خاص أعدته حول اإلفالت من العقاب في

كردستان وكذلك في لقاءات مع مسؤولين حكوميين خالل السنة.
وفي كولومبيا ،تم إنشاء وحدة فرعية خاصة تابعة لمكتب المدعي العام غايتها
إجراء تحقيقات في الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين غير أن ذلك لم
يؤثر إيجابا ً على كفاءة المالحقات القضائية ،حسبما توصلت إليه لجنة حماية
الصحفيين .من جانب آخر ،كان هناك قانون العدالة والسالم لعام  2005المثير
للجدل والذي عرض إصدار أحكام مخففة على أفراد الجماعات المسلحة غير
المشروعة مقابل التسريح واالعتراف الكامل بجرائمهم؛ وقد ساعد هذا القانون
في كشف الحقيقة في بعض القضايا القديمة وأدى إلى إدانة الجاني في جريمة
قتل المعلق اإلذاعي خوسيه إيميتيريو ريباس عام .2003
في األوضاع التي يستمد فيها اإلفالت من العقاب قوته من الفساد والتواطؤ
وقلة الموارد لدى السلطات المحلية واإلقليمية ،يتطلع الكثيرون إلى نماذج
يُسمح بموجبها للدوائر الوطنية بتولي التحقيق عندما يقع صحفي ضحية
للعنف .وقد ُ
شجعت دول كالبرازيل والمكسيك على إتباع هذا األسلوب.
ففي المكسيك ،وافق نواب البرلمان في أبريل /نيسان  2013على تشريع
يؤيد إجراء تعديل دستوري يمنح السلطات االتحادية الوالية القضائية للنظر
في الجرائم ضد الصحفيين .ومع أنه يُنظر إلى هذا القانون باعتباره خطوة
مهمة نحو تعزيز حرية الصحافة في المكسيك ،التي تحتل المركز السابع
على مؤشر لجنة حماية الصحفيين لإلفالت من العقاب لعام  ،2014إال أنه لم
يتمخض عنه حتى اآلن إال القليل.
بموجب الصالحيات الجديدة التي حصل عليها مكتب االدعاء الخاص المسؤول
عن الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير في المكسيك –المعروف باسم ’الفسكايا‘
 ،تمكن من تولي زمام التحقيق في الجرائم التي ترتكب ألسباب تتعلق بممارسة

الصحافة .لكن صحفيين أبلغوا لجنة حماية الصحفيين أن المكتب يتباطأ في
ممارسة هذه الصالحية.
ويشير هؤالء إلى قضية غريغوريو خيمينيث دي ال كروث الذي اخ ُتطف من
منزله في بيراكروث في  5فبراير /شباط  .2014وكان خيمينيث قد كتب تقارير
صحفية عن موضوعات حساسة من قبيل سوء معاملة العمال المهاجرين ،إال
أن مكتب االدعاء الفدرالي لم يتدخل ألنه لم يتوصل ،حسب قوله ،إلى أن الدافع
وراء الجريمة هو الصحافة .ويقول أنصار حرية الصحافة أن خطوة مثل هذه
ينبغي أن تأتي الحقاً ،أي بعد القيام بتحقيق فعال .وقال خابير غارثا راموس
وهو صحفي من المكسيك متخصص في التدريب على أمن وحماية اإلعالم،
إنه "إذا أخذت بخيار التحقيق لمعرفة ما إذا كان للجريمة صلة بالصحافة ،فإنك
ستضيّع وقتك".
وذكرت المدعية الخاصة الورا بوربوال في مقابلة مع لجنة حماية الصحفيين
أن الحصول على معلومات من السلطات في بيراكروث كان صعبا ً "وهم في
اعتقادي يعملون على حماية صورتهم السياسية" ،وأضافت "إن ذلك يضر
التحقيق أو التنسيق بال شك".
ثمة تعويل كبير على قدرة المكسيك على إنجاح هذا البرنامج ،ليس من أجل
صحفييها وحسب ،بل ومن أجل األوساط اإلعالمية في البلدان األخرى التي
تتطلع بفارغ الصبر إلى دليل يثبت أنه من الممكن كسر حلقات العنف واإلفالت
من العقاب .لقد علق مسؤول محلي يعمل مع منظمة دولية قائالً إنه "إذا بدأت
جار على إيقاف
’الفسكايا‘ بكسب األحكام فإنها ستبعث برسالة مفادها أن العمل ٍ
النزعة السائدة أو أنه يمكن عكس اتجاهها .وهذا شيء يمكن ألية دولة أو
حكومة أن تقرأه وتفهمه".

بداية جديدة بشأن جرائم
قتل قديمة في صربيا
قُتل الصحفي سالفكو كوروفيا قبل  15عاماً ،ولكن الصحفي المخضرم
ينس تلك
فيران ماتيك ،الذي يعمل في وسائل اإلعالم الصربية المستقلة ،لم َ
الجريمة أبداً.
كان كوروفيا مالكا ً لصحيفة مستقلة مؤثرة في يوغوسالفيا السابقة ،وأطلق
عليه رجالن الرصاص عليه من الخلف في  11أبريل/نيسان  1999خارج
المبنى الذي يسكن فيه .وكان كوروفيا معروفا ً بانتقاداته للرئيس سلوبودان
ميلوزيفتيش ،وقد برزت أدلة تشير إلى تورط أجهزة االستخبارات الخاضعة
لسلطة ميلوزوفيتش بهذه الجريمة – ولكن لم تتم محاكمة أي أحد بسببها.
وحدثت جرائم قتل أخرى ضد صحفيين في يوغوسالفيا السابقة وظلت دون
حل ،بما في ذلك اعتداء قاتل حدث في عام  2001ضد الصحفي ميالن بانتيك
المتخصص بشؤون الجريمة ،ومقتل الصحفية رادوسالفا دادا فوياسينوفيتش.
كانت فوياسينوفيتش تجري تحقيقات صحفية بشأن الفساد في حكومة
ميلوزوفيتش ،ووُ جدت قتيلة في بيتها من جراء إطالق الرصاص عليها في عام
 .1994وقد زعمت السلطات أنها انتحرت.
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وقال ماتيك للجنة حماية الصحفيين أثناء مقابلة معه" ،لقد كنت معاصراً
لزمالئي الذي قُتلوا بوحشية".
توفي ميلوزوفيتش في الهاي في عام  2006بينما كان يخضع لمحاكمة بسب
جرائم الحرب ،وقد تغير المشهد السياسي في البلقان إذ أصبحت صربيا دولة
مستقلة في عام  ،2006ولكن تلك الجرائم لم ُتحل أبداً .وقد تواصلت التهديدات
واالعتداءات ضد الصحفيين في صربيا .وقال ماتيك" ،بما أن كل تحالف
حكومي ،وكل حكومة وكل رئيس وزراء جديد وكل رئيس منتخب وعدوا
في بداية عهدهم بأنهم سيكشفون عن القتلة ،ودون تحقيق أي نتائج ،فقد أصبح
النمط واضحا ً تماماً :فليس هناك أي نية لحل تلك الجرائم".
وعندما توفرت الفرصة السياسية ،اغتنمها ماتيك .فبعد االنتخابات التي جرت
في عام  2012والتي وصل فيها الحزب التقدمي الصربي إلى السلطة ،وكان
هذا الحزب سابقا ً شريكا ً لحزب ميلوزوفتيش ،توجه ماتيك إلى نائب رئيس
الوزراء الجديد ،أليكساندر فوسيتش ،وعرض عليه فكرة تشكيل لجنة تجمع

A member of
the press holds
a photo of Sri
Lankan journalist
Dharmeratnam
Sivaram at a protest
in 2013.
Sivaram was
abducted in April
2005 and found
dead the next day.
Reuters/Dinuka
Liyanawatte

سالفكو كوروفيا ،صحفي صربي يظهر في هذه الصورة غير المؤرخة ،وقد قتل قرب منزله في بلغراد في عام  .1999وقد أُعيد فتح التحقيق في قضيته.
أسوشيتد برس/بيديا ميلوسافليفيتش

بين العمل التحقيقي الذي يقوم به الصحفيون وبين مؤسسات الحكومة بهدف
حل تلك الجرائم .وقد اعتقد ماتيك حينها أن فوسيتش سيرحب بهذه الفرصة
كي يُظهر تحوله عن ماضيه السياسي ،ال سيما أنه كان يشغل منصب وزير
ُ
اعتقدت أن الكشف عن
اإلعالم عندما قُتل كوروفيا .وقال ماتيك" ،لقد
ّ
الجهات التي أصدرت األمر بقتل الصحفيين سيمثل بالنسبة لفوسيتش وسيلة
ب ّناءة لمواجهة ماضيه المعيب" .وقد وافق فوسيتش على الفكرة ،وتأسست
اللجنة الصربية للتحقيق في جرائم قتل الصحفيين .وقد أصبح فوسيتش رئيسا ً
للوزراء في أبريل/نيسان .2014
تتألف اللجنة من ممثلين عن الوسط الصحفي ،ووزارة الداخلية ،وأجهزة األمن
الوطني الصربية ،ووكالة أمن المعلومات .وتشرف على فرق تحقيق مختلطة
مؤلفة من محققين من الشرطة وممثلين عن األجهزة األمنية ،وتحقق هذه الفرق
في كل جريمة من الجرائم التي ارتكبت في السابق ضد الصحفيين .وأعادت
اللجنة فتح التحقيق في قضايا كوروفيا ،وبانتيك ،وفوياسينوفيتش ،وذلك بهدف
"تصحيح جميع األخطاء التي يالحظها الممثلون في اللجنة" ،حسبما أفاد فوسيك
عبر مراسالت مع لجنة حماية الصحفيين بالبريد اإللكتروني .وراجعت اللجنة
األدلة المتوفرة ،وبدأت تحقيقات جديدة بشأن األدلة التي لم تتم متابعتها سابقاً.
كما تتضمن هذه الجهود عنصرا يتعلق بالتوعية العامة وذلك بالشراكة مع
منظمة األمن والتعاون في أوروبا .وجرت في هذه اإلطار حملة توعية جريئة
حازت على جائزة في مهرجان اإلبداع الدولي كان ليونز (،)Cannes Lions
إذ أرسلت إلى الصحف مقتطفات من رسائل تهديد مزيفة مأخوذة من رسائل
تهديد حقيقية تم توجيهها لصحفيين في السابق .كما نشرت الحملة مقطع فيديو
مستوحى من الفكرة ذاتها.
وكانت النتيجة حاسمة بعد مرور عامين على عمل اللجنة .ففي قضية كوروفيا،
وُ جّ هت اتهامات ألربعة مشتبه بهم ،وجاء في حيثيات االتهام أن دوافع الجريمة
هي االنتقادات التي وجهها الصحفي ألشخاص في مناصب رفيعة وقدرته على
التأثير على الرأي العام .وقد تم القبض على اثنين من المشتبه بهم في هذا العام،
أما المشتبه به الثالث فهو الرئيس السابق لجهاز األمن الوطني ،رادوميتش
ماركوفيتش ،وهو في السجن أصالً على خلفية اغتيال السياسي إيفان ستامبوليتش
جار حاليا ً خارج البلد عن المشتبه به الرابع .ووفقا ً
في عام  .2000والبحث ٍ
لماتيك ،عارض محامو المتهمين هذه االتهامات ،ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة
حتى اآلن .وتمكنت اللجنة أيضا ً من تحديد بعض المشتبه بهم في سائر الجرائم.
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هذا اإلنجاز ليس باإلنجاز البسيط في السياق العالمي الذي شهد مئات
الجرائم ضد الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها ،والتي ظلت التحقيقات
بشأنها هامدة.
لقد كان التوازن بين المشاركة المدنية والمؤسسية عامالً أساسيا ً في نجاح
اللجنة ،وفقا ً لما أفاد به ماتيك .ويتفق معه فوسيتش على هذا الرأي ،إذ قال
للجنة حماية الصحفيين "لقد تبين أن دور ممثلي الوسط اإلعالمي كان حاسما ً
في القضية" .وكان الصحفيون الذين شاركوا في أنشطة اللجنة يتمتعون
بالمهارات واإلرادة الضرورية لمراجعة وتحليل التحقيقات السابقة التي أجرتها
السلطات ،وللمطالبة بخطوط جديدة في التحقيق ،في حين بوسع الحكومة أن
تتيح إمكانية الوصول إلى مواد التحقيق ودعم األنشطة التحقيقية .وقد ظلت
لجنة التحقيق ترفع تقارير منتظمة إلى مسؤولين من مستوى رفيع في الحكومة.
ويقول فوسيتش إن الشفافية الكاملة في عمل اللجنة كانت أمراً جوهريا ً من أجل
"إزالة الغموض والسرية وجوانب الريبة التي تحيط في قضايا هذه الجرائم".
ُ
"وجدت أن
وفي الوقت نفسه برزت تحديات أمام هذا التعاون ،وقال ماتيك
أصعب مهمة في التعاون كانت مع وكالة االستخبارات العسكرية ،وما يزال
لدينا بعض الشكوك ما إذا كانت الوكالة قد أطلعتنا على جميع المعومات
والوثائق المهمة".
وقد أثارت لجنة حماية الصحفيين هذه المسألة مع فوسيتش ،وقال "الحكومة
الصربية ،وأنا شخصياً ،قمنا بكل جهد ممكن لتوفير الوثائق كي يتمكن مكتب
االدعاء العام وفرق العمل من االطالع على األدلة ،وللسماح أيضا ً للجنة
التحقيق أن تطلع على الوضع الفعلي".
لم تنتهي اللجنة من عملها حتى اآلن ،إال أن البداية مشجعة .وقالت دينيز
يازيجي ،وهي مساعدة بحث في مكتب حرية اإلعالم التابع لمنظمة األمن
والتعاون في أوروبا"،أعتقد أن اللجنة تمثل قدوة بالفعل للبلدان األخرى في هذا
المجال" .وأشارت يازيجي إلى مبادرة مماثلة انطلقت في أواخر عام 2013
في مونتينيغرو واستلهمت مهمتها من اللجنة الصربية .ونبّهت إلى نقطة مهمة
إذ قالت "تظل المسؤولية النهائية على المؤسسات الحكومية .وعلى الرغم من
أن مثل هذه اللجان قد تتمكن من أداء دور مهم ،إال أنه ال يجدر أن نعتبر بأنها
تعفي الحكومة من مسؤوليتها بالتحقيق في الجرائم".

الفصل

5

أدين الجنرال السابق في الشرطة ،أليكسي بوكاتش ،ويظهر هنا في المحكمة في عام  ،2013بتهمة التورط في قتل الصحفي األوركراني جورجي غونغادز في عام .2000
رويترز/غليب غارانيتش

زيادة الضغط وفرض االمتثال
زادت األمم المتحدة تركيزها على مسألة قتل الصحفيين ،وأعلنت أن
االعتداءات ضد الصحفيين التي تظل بال عقاب تمثل تهديداً رئيسيا ً ليس فقط
لحرية الصحافة ،بل أيضا ً لجميع مجاالت العمل الرئيسية لألمم المتحدة.
وقد أقرت األمم المتحدة في السنوات األخيرة قرارين يتناوال أمن الصحفيين
ومسألة اإلفالت من العقاب ،وأطلقت خطة عمل بهذا الشأن .وأتت هذه
اإلجراءات األخيرة لتضيف إلى قرار مجلس األمن رقم  1738الذي شجب
االعتداءات ضد الصحفيين في مناطق النزاعات .وأعلن األمين العام لألمم
المتحدة ،بان كي-مون ،في تصريح له عشية اليوم الدولي لحرية الصحافة
في  3مايو/أيار " ،2014يجب أال يفلت من العقاب أولئك الذين يستهدفون
الصحفيين بالعنف".
ُتضيف هذه الجهود الجديدة إلى سلسلة من القرارات واإلجراءات الخاصة
واالتفاقيات التي صدرت عن األمم المتحدة على مر السنين والتي استهدفت
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مكافحة العنف ضد الصحفيين .ومن بينها العمل الذي يقوم به المقررون
الخاصون ،وعملية االستعراض الدوري الشامل ،وأحكام قانون حقوق
اإلنسان الدولي التي تنص على حرية التعبير والحق في الحياة وحماية
المدنيين في النزاعات المسلحة .ولكن عندما يأتي األمر إلى إنهاء اإلفالت
من العقاب ،فإن سجل األمم المتحدة ضعيف في هذا المجال ،حسب ما
ُتظهر بيانات لجنة حماية الصحفيين .وعادة ما تقصّر الدول عن تنفيذ
التوصيات الصادرة عن آليات األمم المتحدة ،كما ينتشر بين الدول تفضيل
للدبلوماسية الهادئة بدالً من فضح الدولة التي ال تلتزم بالتوصيات ،وهذا ال
يساعد على فرضها.
وقالت ميشيل مونتاس ،وهي صحفية من هايتي والمتحدثة الرسمية السابقة
باسم األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي-مون" ،في حين أن تلك المنظمات
والصكوك الدولية الموجودة مفيدة ،إال أنها ال تستطيع إجبار الحكومات

أدت خطة األمم المتحدة في بعض األماكن إلى تنشيط
الفاعلين المحليين ووفرت الزخم لمبادرات مكافحة اإلفالت من العقاب.
المحلية على مقاضاة مرتكبي الجرائم" .وتدرك مونتاس على نحو مباشر
اإلحباط الناجم عن الحرمان من العدالة ،فقد اغتيل زوجها جين ليوبولد
دومينيك في عام  ،2000وكان يملك محطة إذاعية ،ولم يُدان أحد بهذه
الجريمة.
أن الوسيلة األكثر مباشرة لدى األمم المتحدة للتصدي لإلفالت من العقاب في
قضايا قتل اإلعالميين ،تتبع لوالية منظمة اليونيسكو .ولكن إذا كان سجل
المنظمة يمثل مؤشراً فيما إذا كانت الدول األعضاء مستعدة للوفاء بالتزاماتها
في مجال مكافحة اإلفالت من العقاب ،ولو إلى الحد األدنى ،فإن هذا المؤشر
يشكل مصدراً للقلق.
يطلب المدير العام لليونيسكو من الدول األعضاء مرة واحدة في كل عامين
تقديم معلومات محدّثة حول وضع التحقيقات القضائية بشأن قضايا مقتل
الصحفيين ،إضافة إلى معلومات حول اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات
إلخضاع مرتكبي هذه الجرائم للعدالة .ويتم تجميع إجابات الدول في
التقرير بشأن سالمة الصحفيين وخطر اإلفالت من العقاب الذي يصدر
مرة واحدة كل سنتين .وتنشر المنظمة على موقعها اإللكتروني معلومات
حول المستجدات التي تحدث في الفترة الواقعة بين إصدار التقارير .وتقدم
الحكومات المعلومات "على أساس طوعي" وذلك حسب مقتضيات القرار
بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب الذي أقرته وفود الدول
في عام  .2008وبوسع الدول أن تقدم إجابات عن جميع القضايا التي يصدر
المدير العام للمنظمة شجبا ً بشأنها ،وقد تكتفي الدول بتقديم إجابات عن بعض
هذه القضايا ،وقد ال تقدم أية إجابات ،وبوسعها أيضا ً أن تحدد ما إذا كانت
ترغب بأن يتم اإلعالن عن إجاباتها أو إبقائها طي الكتمان.
أصدرت اليونيسكو في عام  2014تقريراً بعنوان ’االتجاهات الدولية في
حرية التعبير وتطوير اإلعالم‘ ،وأوردت فيه تحليالً إلجابات الدول .ووجد
التقرير أنه بحلول منتصف عام  ،2013كان  42بالمائة فقط من الدول قد
استجاب ألسئلة المدير العام بشأن جرائم قتل الصحفيين التي وقعت بين
عامي  2007و  .2012أما التقرير األحدث ،والذي سيصدر في نوفمبر/تشرين
الثاني  ،2014فإن الرقم يعكس نقصا ً أكبر في المشاركة .فوفقا ً للمعلومات
المتوفرة في بدايات سبتمبر/أيلول  ،2014استجابت  24دولة فقط من مجموع
 61دولة ،أي ما يشكل أقل من  40بالمائة من المجموع .وكانت معظم الدول
قد زعمت أن التحقيقات جارية ولكنها لم توفر سوى تفاصيل ضئيلة .ووافقت
 14دولة فقط على نشر إجاباتها.
تدل هذه الجهود الفاترة على أن الخضوع للمساءلة بشأن اإلفالت من
العقاب في جرائم قتل الصحفيين يحتل مرتبة متدنية على سلم أولويات
الدول ،أو أن األمر ينطوي على تحديات سياسية كبيرة ،خصوصا ً للدول
التي ال تقوم السلطات فيها إال بقدر ضئيل من المتابعة .ويعزو غاي
بيرغر ،مدير قسم حرية التعبير وتطوير اإلعالم التابع لمنظمة اليونيسكو،
نتائج التقرير إلى مزيج من نقص تدفق المعلومات ضمن الحكومات،
ونقص قدرات بعض الدول على رصد جرائم قتل الصحفيين ،إضافة إلى
شواغل بشأن الصورة التي تعكسها البلدان عن نفسها .ويقول غاي بيرغر،
"ليس هناك حكومة ترغب بأن ترتبط سمعتها بالفشل في مجال سيادة
القانون وإعمال العدالة ،وينطبق هذا األمر بصفة خاصة فيما يتعلق بقضايا
الصحفيين ،والتي من المرجح أن تتسبب بتغطية إعالمية سلبية" .وقال إنه
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يجدر بالبلدان ،بدالً من ذلك ،أن تنظر إلى هذه العملية كوسيلة للتصدي
لالنتقادات من خالل إظهار أن ثمة مستوى معين من التحقيقات والمالحقات
القضائية جارية ،حتى وإن لم تكن مكتملة.
وأثارت لجنة حماية الصحفيين شواغل بشأن انخفاض معدل اإلجابات في
هذه العملية وشح المعلومات المتوفرة عنها .ومن بين البلدان التي لم تشارك
في العملية ،والتي يزيد عددها عن خمسة وثالثين بلداً ،يشهد العديد منها
عنفا ً ضد الصحافة وظهرت بصفة متكررة على مؤشر اإلفالت من العقاب
الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين ،وهي :أفغانستان ،وبنغالديش ،والهند،
والصومال ،ونيجيريا .وإذا ما قصّرت تلك الدول األعضاء وغيرها عن
االمتثال على نحو شفاف بعملية اإلبالغ والتقارير ،فسيكون من غير المرجح
أنها ستفي بالتزامات أصعب ،كتنفذ خطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة
الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب.
ومع ذلك ،ثمة آمال عريضة بين المسؤولين الدوليين بشأن خطة العمل.
وقال غاي بيرغر قبل عامين عند تقديم وثيقة األمم المتحدة هذه إلى الجمهور
الدولي" ،من المحتمل أن تؤدي هذه المبادرة إلى تغيير قواعد اللعبة" .تتسم
خطة عمل األمم المتحدة ووثيقة استراتيجية التنفيذ المصاحبة لها والمكونة
من  31صفحة بأنهما وثيقتان طموحتان .ويقترحان أن تقوم وكاالت األمم
المتحدة ،والدول ،والجماعات المعنية بحرية التعبير ،ووسائل اإلعالم بتحسين
التنسيق فيما بينها والعمل على رفع مستوى الوعي بهذا الشأن وتطوير
برامج لحماية الصحفيين ومكافحة اإلفالت من العقاب في قضايا العنف الذي
يستهدف الصحافة .ويوفر القرار وخطة تنفيذه والية سياسية وخريطة طريق،
مما يعتبر مزيجا ً نادراً لمجتمع األمم المتحدة.
درست لجنة حماية الصحفيين كيفية تكريس هذه الخطة ،والتي تشارف
على نهاية عامها الثاني ،في ثالثة من البلدان األربعة التي تم تحديدها من
أجل تنفيذ الخطة فيها خالل المرحلة األولى للخطة ،وهي العراق وباكستان
ونيبال ،وجميعها بلدان وثقت لجنة حماية الصحفيين فيها مستويات عالية من
اإلفالت من العقاب واالعتداءات ضد الصحفيين (أما البلد الرابع ،جنوب
السودان ،فعلى الرغم من انتشار االنتهاكات ضد الصحافة فيه ،إال أنه ال
يعاني من معدالت عالية لقتل الصحفيين ،وفق أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
كما أن بلدان األمريكيتين هما موضع تركيز للتنفيذ المبكر للخطة).
وعلى الرغم من أن اإلحصائيات ،حسبما تفحصناها في فصل سابق من هذا
التقرير ،ال تظهر سوى أثراً ضئيالً للخطة ،إال أنها أدت في بعض األماكن
إلى تنشيط الفاعلين المحليين ووفرت الزخم لمبادرات مكافحة اإلفالت من
العقاب .بيد أن هذه المبادرات معرضة لالنتكاس إذا لم تقم وكاالت األمم
المتحدة بزيادة مستوى مشاركتها .وفي أحد هذه البلدان ،أخفقت الجهود
إلشراك الجهات المعنية إخفاقا ً ذريعاً.
حققت الخطة أكبر نجاح لها في باكستان ،فقد عُقد في إسالم أباد في مارس/
آذار  2013اجتماع تخطيطي دولي ،وقررت على أثره جماعات المجتمع
المدني والصحفيون توحيد جهودهم وتأسيس ’التحالف الباكستاني لسالمة
اإلعالم‘ .ونفذ التحالف عدة مشاريع ،من بينها تطوير مؤشر سالمة
مدع عام خاص،
الصحفيين .واتفق أعضاء التحالف على وجود حاجة لتعيين ٍ
وهم يعكفون حاليا ً على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن .وقال أويس إسالم

أعربت جماعات الصحفيين في العراق
عن شكوك بشأن إمكانات خطة العمل
التي وضعتها األمم المتحدة ،نظراً للعنف
وانعدام القانون السائدين في العراق.
علي ،وهو عضو اللجنة التنسيقية للتحالف واألمين العام لمؤسسة الصحافة
الباكستانية ،إن أكبر اإلنجازات ّ
تمثل في خلق الزخم وحشد جهود الجهات
الفاعلة الرئيسية ،بمن فيهم المؤسسات اإلعالمية الرئيسية مثل النقابة
االتحادية للصحفيين الباكستانيين ،ورابطة جميع باكستان للصحف ،ومجلس
محرري الصحف الباكستانيين.
وقال الصحفي المخضرم إقبال خاتاك ،وهو عضو في اللجنة التنسيقية
للتحالف ،إن وجود الخطة التي وضعتها األمم المتحدة جلب جهة فاعلة جديدة
إلى مائدة الحوار :وهي الحكومة .وقال خاتاك" ،لقد ساعدت خطة عمل
األمم المتحدة على إضفاء الشرعية على جهود مكافحة اإلفالت من العقاب".
ويعمل وزير اإلعالم الباكستاني ،برفيز رشيد ،حاليا ً عضواً في اللجنة
التنسيقية للتحالف.
وعلى الرغم من أن الخطة نشأت في أروقة األمم المتحدة ،إال أن وكاالت
األمم المتحدة في باكستان كانت بطيئة في االنهماك فيها .وقال خاتاك" ،لم
تنهض اليونيسكو بالدور القيادي الذي ك ّنا نتوقعه منها" .وفي الوقت نفسه،
برزت انشقاقات في األوساط اإلعالمية الباكستانية هذا العام بعد إطالق
الرصاص على الصحفي حامد مير ،مقدم البرامج في تلفزيون ’جيو‘،
مما أضعف تقدم التحالف .فبعد أن بث تلفزيون ’جيو‘ اتهامات بأن جهاز
المخابرات الباكستانية كان وراء االعتداء على حامد مير ،عمدت الحكومة
إلى تعليق عمل المحطة التلفزيونية ،كما تلقت المحطة انتقادات شديدة من
وسائل إعالم أخرى.
أما نيبال ،فكان التركيز الرئيسي للجهود المعنية بخطة العمل ،والتي بدأت في
يونيو/حزيران  ،2013هو تأسيس إطار مالئم لمعالجة قضية أمن الصحفيين
ومكافحة اإلفالت من العقاب .وقد وافقت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في
نيبال على اإلشراف على تطوير هيئة جديدة معنية بهذه القضية ،وتم سن
ميثاق بالتشاور مع الجهات المعنية ،بمن فيها صحفيون ومنظمات دولية.
ومن المتوقع لهذه اآللية أن تجمع عدة أطراف من بينها ممثلون حكوميون،
ومسؤولون من الشرطة ،واتحاد الصحفيين النيباليين ،إضافة إلى خبراء
مستقلين وممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ،وذلك لرصد القضايا
التي تتعلق باالعتداءات على الصحفيين وعلى المدافعين عن حقوق اإلنسان،
واالستجابة إلى التهديدات من خالل فرض إجراءات عقابية.
وكما هي الحال في باكستان ،يرغب النشطاء المحليون بأن تزيد وكاالت
األمم المتحدة انهماكها في هذه المسألة .وقال بينود بهاتاري" ،إن تعاون
وكاالت األمم المتحدة بشأن خطة العمل ليس بارزاً بما يكفي" ،ويعمل
بهاراتي مستشاراً في مجال اإلعالم واالتصاالت في نيبال ويساعد منظمة
الدعم اإلعالمي الدولية التي تتخذ من الدانمرك مقراً لها ،في إدارة عدة
برامج مرتبطة بخطة العمل .ويضيف بهاتاري القول" ،لقد حدث بعض
التعاون المالي ،حيث قدم صندق األمم المتحدة للسالم في نيبال دعما ً لمشروع
سالمة الصحفيين الذي تديره منظمة اليونيسكو ،ولكنني ال أشعر بأن سائر
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قالت محكمة العدل التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام  2014إن وكالة
تجر تحقيقا ً مالئما ً في جريمة القتل التي وقعت في عام
االستخبارات الوطنية الغامبية لم ِ
 2004وذهب ضحيتها المحرر الصحفي ومراسل وكالة األنباء الفرنسية ديدا هيدارا،
والذي يظهر في الصورة هنا .وكالة األنباء الفرنسية/سيلو ديالو

وكاالت األمم المتحدة تبذل جهوداً كافية من أجل إعداد برامجها بما يتواءم
مع خطة العمل".
ويقول تيمو باكاال ،منسق األمم المتحدة المقيم في باكستان" ،تعمل وكاالت
األمم المتحدة معا ً بصفة وثيقة في باكستان ،إال أن كل منها تقوم بأبرز
أنشطتها في إطار اختصاصاتها" .ويرأس المنسق المقيم فريق األمم المتحدة
القطري ويعمل على تعزيز االتساق والفاعلية في األنشطة التشغيلية للوكاالت
والصناديق والبرامج المختلفة التابعة لألمم المتحدة على المستوى القطري.
ووفقا ً لباكاال ،يقوم رؤساء الوكاالت والصناديق والبرامج التابعة لألمم
المتحدة في باكستان بمناقشة الخطة بصفة منتظمة ،ويقول "الصورة الظاهرة
ال تعكس دائما ً العملية التي تدفع التنفيذ".
وفي العراق ،والتي شهدت تصاعداً في حدة العنف الطائفي خالل العام
الماضي ،فإن ضعف تواجد األمم المتحدة على األرض واالنقسامات بين
الجهات المعنية لم يسمح ببدء تنفيذ الخطة .وكان من المفترض أن يعقد
اجتماع في العاصمة األردنية ،عمان ،تشارك فيه الجهات المعنية ،إال أنه لم
يُعقد .ويقول آكسيل بالث ،مدير مكتب اليونيسكو في العراق" ،لقد كان إلغاء
االجتماع في اللحظة األخيرة داللة على صعوبة جمع الجهات المعنية معاً".
وأضاف أن اليونيسكو ووكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة تحاول إحياء تنفيذ
الخطة .وأشار بعض المراقبين أن معظم موظفي اليونيسكو المعنيين بالعراق
يعملون من األردن ،وذلك بسبب التدهور األخير في األوضاع األمنية
في العراق ،مما يجعل من الصعب الشروع في جهود بناء توافق اآلراء
الضروري من أجل تكريس الخطة.
وأعربت جماعات الصحفيين عن شكوك بشأن إمكانات الخطة نظراً للعنف
وانعدام القانون السائدين في العراق .وقال رحمان غريب ،مدير مركز مترو
للدفاع عن الصحفيين" ،النقص ليس في المشروع بل في المؤسسات التي ال
تتمكن من فرض القوانين" .وطرح رحمان غريب عدة اقتراحات من بينها
التركيز على تشجيع الصحفيين على إبالغ الشرطة عن جميع االعتداءات
وتدريبهم على المسائل القانونية.
وأعربت جهات عديدة من شتى المناطق ،ومن بينها جماعات معنية بحرية

في يونيو/حزيران  ،2014أعلن القضاة أن وكالة االستخبارات الغامبية الوطنية
يوجه نقداً مستمراً
جر تحقيقات مالئمة في جريمة قتل هيدارا ،الذي كان ّ
لم ُت ِ
للسياسات القمعية التي ينتهجها الرئيس الغامبي يحيى جامع.
الصحافة ومراقبون وخبراء من األمم المتحدة من المطلعين على خطة العمل،
عن اعتقادها بأن النجاح في هذا المسعى يتطلب مزيداً من االهتمام من األمم
المتحدة ومزيدا من التمويل ووعيا ً أكبر بشأن هذه المبادرة( .على الرغم من
مشاركة وزير اإلعالم الباكستاني في التحالف في باكستان ،إال أن رئيس
الوزراء نواز شريف لم يكن يعلم بوجود التحالف أو خطة العمل عندما
أثارت لجنة حماية الصحفيين هذا األمر أثناء اجتماعها معه في مارس/آذار
 ).2014كما اقترحت هذه الجهات بأن تأخذ األمم المتحدة في االعتبار مسألة
سالمة الصحفيين ومكافحة اإلفالت من العقاب عند تأسيس أو تجديد عمليات
حفظ السالم في بلدان معينة.
وقال غاي بيرغر إن خطة األمم المتحدة ستنجح في األماكن التي يسود فيها
اإلدراك بأن تأثير االعتداءات على وسائل اإلعالم ال يقتصر على الصحافة.
ويقول" ،قضايا السالمة ومكافحة اإلفالت من العقاب هي جزء من محيط
أوسع يتطلب مجموعة معقدة من التدخالت لمعالجته" .وهذا الفهم مهد
الطريق لتبني قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  2013بشأن سالمة
الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب ،حسبما يقول بيرغر وآخرون.
تمتلك الهيئات الحكومية اإلقليمية أيضا ً هياكل يمكن استخدامها لمكافحة
اإلفالت من العقاب وفرض مسألة حماية الصحفيين من خالل الشجب العلني،
واستخدام المقررين الخاصين وآليات تقديم الشكاوى .إال أن أداء هذه الهياكل
ليس أفضل من نظرياتها التابعة لألمم المتحدة عندما يتعلق األمر بالتزام
الدول غير الراغبة أصالً بااللتزام .وتقول دينيز يازيجي ،وهي مساعدة بحث
في مكتب حرية اإلعالم التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا" ،ال تفي
بعض الدول المشاركة بالتزاماتها ،وفي هذه الحاالت يكون نقص اإلرادة
السياسية بهذا الشأن واضحاً".
إن أحد الوسائل التي تحقق بعض المكتسبات في الكفاح ضد اإلفالت من
العقاب هي شبكة المحاكم اإلقليمية .فقد صدرت قرارات قوية عن هيئات
مثل محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،والمحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان ،ومحكمة العدل التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،
والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ،فقد أصدرت هذه
الهيئات قرارات بشأن مقتل صحفيين في غامبيا وبوركينا فاسو وتركيا
وأوكرانيا والمكسيك وكولومبيا والبرازيل .وبما أن هذه المحاكم ال تملك
سلطات كبيرة لفرض قرارتها ،فال تمتثل الدول إال على نحو ضعيف بهذه
القرارات وأحيانا ً تتجاهلها تماماً ،وغالبا ً ما تنص هذه األحكام على إعادة
التحقيق أو توسيع نطاق المالحقة القضائية .ومع ذلك ،أصبحت العملية بحد
ذاتها وسيلة مهمة لتسليط الضوء على اإلفالت المنهجي من العقاب ولمنع
الحكومات من إغالق قضايا ال ترغب بمعالجتها.
ثمة مثال جيد بهذا الشأن في أفريقيا ،حيث استخدم مناصرو العدالة وحرية
الصحافة آلية غير معروفة ،وهي محكمة العدل التابعة للجماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا ،من أجل تحدي ظاهرة اإلفالت من العقاب الراسخة في
غاميا ،وذلك عبر ثالث دعاوى قضائية تتعلق بالعنف ضد الصحفيين .وقد
رفعت مؤسسة اإلعالم لغرب أفريقيا اثنتين من هذا الدعاوى ،وهما تزعمان
بأن غامبيا مسؤولة عن اختفاء الصحفي إبراهيم م ّنه ،والذي شوهد آلخر
مرة عندما كان محتجزاً لدى سلطات الدولة في عام  ،2006وكذلك أن الدولة
قامت بتعذيب المحرر الصحفي موسى سيديخان ،والذي احتجز لمدة ثالثة
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أسابيع في عام  .2006وفي هاتين القضيتين ،لم تقم الحكومة حتى بإرسال
ممثلين عنها إلى المحكمة ،لذا فقد أصدرت المحكمة حكماًغيابيا ً وأمرت
في عام  2008باإلفرج عن إبراهيم م ّنه ،كما أصدرت حكما ً في عام 2010
بتعويض موسى سيديخان ،الذي يعيش في المنفى حالياً .ولكن سلطات غامبيا
لم تمتثل ألمر المحكمة ،ولم توفر الحكومة أية معلومات حول إبراهيم م ّنه.
ولكن عند رفع الدعوى القضائية الثالثة ،والتي تتحدى اإلفالت من العقاب
في جريمة قتل الصحفي ديدا هيدارا في عام  ،2004وهو مؤسس الصحيفة
المستقلة "ذي بوينت" ،اهتمت السلطات الغامبية باألمر .وقال روبرت
سكيلبيك" ،لقد حدث تغيّر في موقف السلطات الغامبية" ،ويعمل سكيلبيك في
مبادرة العادلة في معهد المجتمع المفتوح ،والتي عملت مع محامين إقليمين
ومع االتحاد الدولي للحقوقيين ومع أبناء هيدارا ،من أجل رفع القضية .وقال
سكيلبيك" ،لم تستجب الدولة أبداً في قضيتي إبراهيم م ّنه وموسى سيديخان.
ولكنها أرسلت هذه المرة إجابات مكتوبة ،وانهمكت انهماكا ً تاما ً في العملية،
وأرسلت ممثلين عن مكتب النائب العام".
وفي يونيو/حزيران  ،2014أعلن القضاة أن وكالة االستخبارات الغامبية
جر تحقيقات مالئمة في جريمة قتل هيدارا ،الذي كان يوجّ ه نقداً
الوطنية لم ُت ِ
مستمراً للسياسات القمعية التي ينتهجها الرئيس الغامبي يحيى جامع .كما
قال القضاة إن وكالة االستخبارات "ليست هيئة محايدة بحيث تكون مؤهلة
إلجراء التحقيق" ،إال أن القضاة لم يتوصولوا إلى أن ثمة أدلة تربط الحكومة
الغامبية بجريمة القتل .وأمرت المحكمة بمنح أسرة هيدارا دفعة مالية قدرها
خمسين ألف دوالر أمريكي تعويضا ً لها عن تقصير الحكومة عن التحقيق
بصفة فاعلة في الجريمة ،إضافة إلى مبلغ عشرة آالف دوالر بدل التكاليف
القانونية .ومع ذلك ،لم يصدر عن الحكومة الغامبية لغاية سبتمبر/إيلول 2014
أية تصريحات ولم تقم بأية إجراءات بخصوص التعويضات التي أمرت بها
المحكمة ،وذلك وفقا ً للمحامي ديندام كيلي ،وهو أحد المحامين الذين يمثلون
أسرة هيدارا.
أخذ قرار المحكمة باالعتبار النمط المتراكم للقضايا الثالث ،وذلك كإثبات
على أن الحكومة الغامبية كانت تشجع مناخا ً من اإلفالت من العقاب مما
يمثل بحد ذاته انتهاكا ً لحرية التعبير .وقال روبرت سكيلبيك" ،لقد أعربت
المحكمة عن استنتاج واضح بأن حرية التعبير تعرضت للخنق بسبب ظاهرة
اإلفالت من العقاب .وهذه المحكمة هي محكمة إقليمية ،لذا فأنها تؤسس سابقة
قانونية لكل بلدان غرب أفريقيا .ويجب أن يكون هناك رد مالئم وفعال على
االعتداءات التي تستهدف الصحفيين".
وكانت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ملجأ ً آخر لألسر التي تسعى
للعدالة بسبب قتل أحبائها ،وتظهر تجاربهم بأنه من الممكن تحقيق تقدم جزئي
على األقل ،وإن يكن يستغرق عدة سنوات.
ففي أوكرانيا ،عندما اتضح أن السلطات لن تقوم من تلقاء ذاتها بمحاكمة قتلة
الصحفي جورجي غونغادز ،قامت أرملته ،ميروسالفا غونغادز برفع دعوى
أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان .وتسمح والية المحكمة بالنظر في
االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان في الدول األعضاء عندما يتم استنفاد
جميع السبل المحلية للحصول على االنتصاف .وفي عام  ،2005وجدت
المحكمة أن السلطات األوكرانية انتهكت عدة مواد من الميثاق األوروبي

أن الوسيلة األكثر مباشرة لدى األمم المتحدة للتصدي لإلفالت من العقاب في قضايا قتل اإلعالميين ،تتبع لوالية منظمة اليونيسكو .أ.ف.ب /.فريدرك فلورن

إن أحد الوسائل التي تحقق بعض المكتسبات في الكفاح
ضد اإلفالت من العقاب هي شبكة المحاكم اإلقليمية.
لحقوق اإلنسان – ال سيما في تقصيرها عن حماية حياة الصحفي وفي إجراء
تحقيق في مقتله – وأصدرت أمراً للسلطات بدفع تعويض قدره 100,000
يورو (ما يعادل  118,000دوالر أمريكي آنذاك).
وعلى الرغم من هذا الحكم في مصلحة الضحية ،وأن الحكومة األوكرانية
دفعت بالفعل مبلغ التعويض ،تعيّن على ميروسالفا غونغادز أن تنتظر
ثماني سنوات أخرى كي ترى المشتبه به الرئيسي ،أليكسي بوكاتش ،مدانا ً
بارتكاب الجريمة .وهي ما تزال تنتظر مثول المحرضين على الجريمة أمام
العدالة ،وقد كانت المحكمة األوروبية وسيلة حاسمة لتحريك عجلة العدالة.
وقالت غونغادز" ،كنت أكافح للعثور على وسيلة لدفع الحكومة ألن تظل
مهتمة باألمر .وقد تمكنت من رفع شكوى أمام المحكمة مما أبقى الحكومة
األوكرانية متيقظة لألمر لعدة سنوات .فقد كانت مضطرة لإلجابة عن األسئلة
التي وجهتها المحكمة".
أصدرت المحكمة األوروبية حكما ً في قضية أخرى بارزة زعمت بأن
السلطات التركية تقاعست عن التصرف حيال معلومات كان يمكن أن تمنع
قتل الصحفي هرانت دينك في عام  .2007وكان هرانت دينك هو مؤسس
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الصحيفة األسبوعية ’آغوس‘ ورئيس تحريرها سابقاً ،وقد اغتيل أمام مكتبه
في إسطنبول في يناير/كانون الثاني  .2007وأجرت السلطات تحقيقات كشفت
عن مشبته بهم فرعيين ،رغم وجود أدلة تشير إلى أن مسؤولين في الشرطة
والجيش علموا مسبقا ً بوقوع الجريمة ،إن لم يكونوا متورطين فيها مباشرة.
ومن جراء ذلك شعرت عائلة دينك باإلحباط فرفعت دعوى أمام المحكمة
األوروبية ،وكان الحكم في قضية دينك ضد تركيا حكما ً شامالً .فإضافة إلى
النتيجة التي خرجت فيها المحكمة بأن تركيا انتهكت أحكام الميثاق األوروبي
لحقوق اإلنسان المتعلقة بالحق في الحياة ،وجدت المحكمة أيضا ً أن السلطات
التركية قصّرت في التزامها بحماية حرية التعبير والحق في الحصول على
انتصاف فعال .ومع ذلك ظلت نتائج الحكم محدودة في تركيا ،إذ لم ُ
يمثل
المسؤولون المتورطون في الجريمة أمام العدالة.
وقد أبرزت هذه القضية حقيقة أنه عندما تصدر إحكام عن محاكم إقليمية
تكشف عن الظلم وتطالب باإلنصاف ،فإنه إذا لم تلتزم الدولة المعنية ،وإذا
لم يُمارس قدر كا ٍ
ف من الضغوط السياسية لدفع الدولة إلى االلتزام ،فسيظل
تأثير حكم المحكمة محدوداً.

قُتل المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي ،الصورة إلى اليسار ،في السجن في عام  ،2009مما أثار حملة أطلقها صديقه ويليام برودر ،الصورة إلى اليمين .وقد أدت الحملة إلى سن
’قانون سيرغي ماغنيتسكي للمساءلة وسيادة القانون لسنة  ‘2012والذي يتطلب من حكومة الواليات المتحدة حرمان األفراد الذين تعتبرهم مسؤولين عن مقتل ماغنيتسكي من الحصول
على تأشيرات سفر إلى الواليات المتحدة وتجميد ممتلكاتهم فيها .الصورة إلى اليسار :أسوشيتد برس /ألكساندر زيمليانيتشينكو .الصورة إلى اليمن :أسوشيتد برس /فيرجينيا مايو

زيادة كلفة اإلفالت من
العقاب ،تخليداً السم ماغنيتسكي
محام روسي ومستشار في شؤون الضريبة ،وتوفي في
سيرغي ماغنيتسكي هو
ٍ
نوفمبر /تشرين الثاني وكان يبلغ من العمر  37عاماً ،وذلك بعد أن أمضى عدة
أشهر في سجن بوتيركا في موسكو ،والمعروف بظروفه الفظيعة .وقد صدر
تقرير مستقل عن لجنة موسكو للرقابة العامة ،وهي منظمة غير حكومية روسية
ترصد أوضاع حقوق اإلنسان في مرافق االحتجاز ،وخلُص التقرير إلى أن
ماغنيتسكي أُبقي في ظروف مريرة وحُرم من العناية الطبية لمعالجة مشاكل
صحية خطيرة كان يعاني منها .وكان ماغنيتسكي قد كشف عن فساد حكومي
واسع النطاق قبل اعتقاله في عام  2008بتهمة االحتيال.
ويليام برودر هو أحد مؤسسي شركة االستثمار الدولية ’آرميتاج كابيتال مانيجمنت‘
ومديرها العام ،وقد أطلق حملة ّ
مكثفة لتحقيق العدالة بشأن موت صديقه ومحاميه
ماغنيتسكي .وأدت الحملة إلى سن قانون أمريكي هو ’قانون سيرغي ماغنيتسكي
للمساءلة وسيادة القانون لسنة  ‘2012الذي يتطلب من الحكومة األمريكية عدم منح
تأشيرات سفر ألي فرد يتحمل مسؤولية عن موت ماغنيتسكي ،وتجميد ممتلكات
هؤالء األشخاص .كما يخضع لهذه العقوبات جميع المذنبين بارتكاب "انتهاكات
جسيمة" ضد نشطاء حقوق اإلنسان وغيرهم من المبلغين عن المخالفات.
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أثار هذا القانون سخط السلطات الروسية مما دفعها لوضع إجراءات انتقامية
تتضمن حظر تبني أطفال من روسيا ألشخاص من أمريكا ،وحظر إصدار
تأشيرات سفر ألشخاص أمريكيين يُزعم بأنهم مذنبون بارتكاب إساءات لحقوق
اإلنسان ،بما في ذلك قائدين عسكريين في القاعدة البحرية األمريكية في خليج
غوانتانامو .ويقول الن ّقاد في كال البلدين إن القانون األمريكي هو عبارة عن شكل
جديد لممارسة وضع قوائم سوداء ،ويمهد الطريق ألن تطغى المصالح الشخصية
على اإلجراءات القضائية السليمة ،وذلك باسم حقوق اإلنسان .أما المؤيدون (بمن
فيهم بعض المواطنين الروس ،وفقا ً الستطالع أُجري في عام  )2012فيرون أن
القانون هو وسيلة إلخضاع الشخصيات الروسية المتنفذة للمساءلة.
وتضم "قائمة ماغنيتسكي" حاليا ً أكثر من عشرين شخصاً ،بمن فيهم شخصان
يُشتبه بارتبطهما بجريمة اغتيال الصحفي بوول كليبنيكوف الذي يعمل في مجلة
’فوربز‘ ،والتي ار ُتكبت في عام  .2004وينظر الكونغرس األمريكي حاليا ً في
مشروع قانون ’المساءلة العالمية لحقوق اإلنسان‘ ،وإذا أقر الكونغرس هذا
القانون فسيُطبق قانون ماغنيتسكي على أي بلد .وثمة ضغوط متزايدة إلقرار
تشريع شبيه في أوروبا.

أجرت لجنة حماية الصحفيين مقابلة مع ويليام بوردر ،الذي يعتقد أنه يمكن
استخدام هذا النهج من أجل زيادة كلفة اإلفالت من العقاب ألولئك الذين يعتدون
على الصحفيين.

للفرع األمريكي للجنة هيلسنكي ،ممن يعتقد بأنه يجب أن يخضعوا لقيود من حيث
منح تأشيرات السفر .وهذا أدى إلى سلسلة من التطورات أدت في نهاية المطاف
إلى إقرار قانون ماغنيتسكي.

إليزابيث ويتشيل :ماذا جرى عندما بدأتَ بطرح أسئلة والسعي لتحقيق العدالة
بشأن مقتل سيرغي ماغنيتسكي في روسيا؟

إ .و :.على َمنْ ينطبق القانون؟

ْ
عمدَت الحكومة الروسية إلى رص صفوفها لحماية جميع
ويليام برودر:
األشخاص المتورطين في تعذيب سيرغي ومقتله والمتورطين في الجرائم التي
شف عنها .وقد صدرت أحكام ببراءة جميع المتورطين في حين نال المتواطئون
َك َ
ترقيات وحاز بعضهم على تكريم خاص من الدولة.
إ .و :.متى توصلت إلى القناعة بأنه ينبغي عليك التوجه إلى خارج روسيا سعيا ً
لتحقيق أي قدر من العدالة؟
و .ب :.لقد اتضح األمر بصورة جلية بعد شهر أو شهرين من مسعاي.
وقد برزت نقطة جوهرية بعد ستة أسابيع من مقتل سيرغي .فقد استنتجت
لجنة موسكو للرقابة العامة أن سيرغي قد اعتقل على خلفية اتهامات ملفقة
وأنه تعرض للتعذيب في السجن .وأصدرت اللجنة تقريراً مفصالً وأرسلته
إلى وزيري العدل والداخلية الروسيين .ومع مرور األسابيع لم تحدث أية
استجابة .وكانت توجد أدلة كافية لمحاكمة الجناة ،ولكن لم تكن توجد أية نية
للقيام بذلك.
إ .و :.أين توجهت في البداية؟
و .ب :.نصحتني منظمات حقوق اإلنسان أن أتوجه إلى وزارة الخارجية
[األمريكية] وإلى االتحاد األوروبي .وكان الجميع متعاطفين ،ولكن لم يكن هناك
أي أحد مستعد للقيام بإجراءات – وفي أفضل الحاالت كانوا مستعدين إلصدار
تصريحات.
إ .و :.يفرض قانون ماغنيتسكي عقوبات على األفراد المسؤولين عن مقتل
ماغنيتسكي .كيف قررت السعي في هذا النهج؟ هل كانت هناك أية سوابق في هذا
المجال؟
و .ب :.لقد نظرنا إلى العمليات التي تشبه العدالة إلى حد ما والتي بوسع الغرب
أن يقوم بها – أي فرض قيود على إصدار تأشيرات السفر وتجميد الممتلكات.
وكان هذا األمر غير مسبوق .وكانت سلطات الواليات المتحدة وأوربا قد فرضت
عقوبات على أنظمة الحكم غير الصديقة مثل نظامي الحكم في إيران وفي
بيالروسيا ،إال أنها لم تفرض عقوبات أبداً ضد بلدان تربطها بها عالقات طبيعية،
مثل روسيا.
إ .و :.ماذا كانت االستجابة لهذه الفكرة؟
ُ
عرضت الفكرة على وزارة الخارجية [األمريكية] في أبريل/نيسان
و .ب :.عندما
 ،2010قوبلت بالسخرية .فقد كانت الوزارة حينها منهمكة في "إعادة ترتيب"
العالقات مع روسيا ولم ترغب أبداً في التعامل مع شخص يطالب بفرض عقوبات
على روسيا بسبب مقتل محاميه.
إ .و :.ما الذي تغيّر؟
و .ب :.أتيحت لي فرصة إلثارة هذه القضية أمام المجلس التشريعي [األمريكي].
فقد ذهبت لمقابلة السيناتور بين كاردين الذي يمثل والية ماريالند ،وهو مهتم
بحقوق اإلنسان من خالل عمله في لجنة هيلسنكي لحقوق اإلنسان .وقام السيناتور
بتحليل األدلة ثم نشر قائمة تضم  60مسؤوالً روسيا ً على الموقع اإللكتروني
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و .ب :.في البداية ،كان القانون ينطبق على أي شخص متورط في اعتقال
سيرغي ماغنيتسكي على خلفية االتهامات الملفقة ،وتعذيبه ومقتله .وهذا
أدى إلى ردود فعل متسارعة في موسكو .وبعد نشر مشروع القانون ،طالب
العديد من الضحايا بإشمال قضاياهم في هذا القانون .وعلى إثر العديد من هذه
المطالبات ،أضاف كاردين  65كلمة إلى مشروع القانون كي يشمل في هذا
التشريع جميع مرتكبي إساءات حقوق اإلنسان في روسيا.
إ .و :.ماذا كان تأثير القانون لغاية اآلن؟
و .ب :.يوجد حاليا ً  30اسما ً على القائمة ،وأنا أتوقع أن ُتضاف إليها أسماء
عديدة الحقاً .ولدينا اآلن قانون اتحادي يفرض عقوبات على منتهكي حقوق
جار حاليا ً في الكونغرس األمريكي على سن
اإلنسان في روسيا .والعمل ٍ
قانون ماغنيتسكي عالمي سيشمل دوالً أخرى .وأنا أعتقد أن هذا النهج سيصبح
الوسيلة الجديدة للتعامل مع اإلساءات لحقوق اإلنسان .ونحن نعيش في عالم
مختلف عما كان عليه قبل ثالثين عاماً ،عندما ظل الخمير الحمر في كمبوديا
ولم يغادروها .ولكن مرتكبي اإلساءات لحقوق اإلنسان يرغبون في السفر؛
فاألشرار يتمتعون باإلبقاء على أموالهم في بلدان أكثر أمناً .وحرمانهم من
القدرة على القيام بذلك هو وسيلة لمعاقبتهم .وال مبرر ألن يتمكن المذنبون
بارتكاب جرائم ضد حقوق اإلنسان في بلدانهم أن يتمكنوا من العيش في منزل
جميل بالقرب من هايد بارك [في وسط مدينة لندن].
وحالما تصبح هذه الوسيلة مطبقة على نطاق واسع ،فيمكن استخدامها بطريقة
تسمح للدولة بالحفاظ على عالقاتها الدبلوماسية مع بل ٍد ما ،وفي الوقت نفسه
معاقبة أفراد محددين بسبب انتهاكاتهم لحقوق اإلنسان .ونحن نأمل بأن يصبح
هذا اإلجراء ممارسة معتادة – وإذا أخذت الحكومات وعلى نحو روتيني
بمعاقبة األفراد المسؤولين عن اإلساءات لحقوق اإلنسان ،فسيبدأ األشرار
بالتساؤل ما إذا كانوا مستعدين لتحمل تبعات ارتكاب اإلساءات.
إ .و :.يقول منتقدو قانون ماغنيتسكي أن هذا القانون يمثل مساراً محفوفا ً
بالمخاطر – إذا أنه يفتح الباب إلساءة استغالله واستخدامه من أجل تحقيق
مكتسبات شخصية .فهل تعتقد أن هذا نقد مشروع؟
و .ب :.ال ،إطالقاً .فالعقوبات ال يحددها أشخاص مثلي ،وإنما تحددها أدلة
موثقة تراجعها وزارتا الخارجية والمالية في الواليات المتحدة .ولن تعاقب
الحكومة األمريكية أي شخص إال أذا رأت أن الدليل سيُقبل أمام محكمة مُنشأة
بموجب القانون .ومن واقع خبرتنا ،وجدنا أنه من الصعوبة بمكان إضافة اسم
شخص ما على قائمة ماغنيتسكي ،وذلك ألن العملية دقيقة جداً ونزيهة جداً.
إ .و :.كيف يمكن لمناصري حقوق اإلنسان أن يستخدموا هذا القانون في مكافحة
اإلفالت من العقاب في جرائم قتل الصحفيين؟ وكيف بوسعهم ،على سبيل المثال،
إضافة اسم شخص للقائمة؟
و .ب :.إن الحكومة [األمريكية] هي الجهة التي تقوم بإضافة األسماء ،ولكن
بوسع منظمات المجتمع المدني تقديم المساعدة من خالل التوثيق وجمع
األدلة ضد األشخاص الذي يرتكبون االنتهاكات ،وبوسعها إثارة ما يكفي من
االحتجاج بحيث تجلب انتباه الحكومة .قد ال تمثل هذه العقوبات عدالة حقيقية
لجرائم مثل التعذيب والقتل ،ولكنها أفضل كثيراً من اإلفالت المطلق من
العقاب ،وهو ما يحدث في معظم األماكن حالياً.

امرأة تحمل الفتة تدين مقتل الصحفي المكسيكي ريجينا مارتينيز عام  .2012أ.ف.ب /.سيرجيو هرنانديز
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خالصة

متظاهرون يحتجون على مقتل الصحفي العراقي هادي المهدي ،والذي لقي حتفه من جراء إطالق رصاص .ولم يُعاقب أي شخص على هذه الجريمة .وكالة أسوشيتد برس/كريم كاظم

لقد وصل الكفاح ضد اإلفالت من العقاب إلى مفترق طرق مهم حالياً .وهناك وعي
حاليا ً على الصعيدين المحلي والدولي بالخطر الشديد الذي يواجهه الصحفيون وحق
الجمهور في الحصول على المعلومات عندما تمتنع السلطات الرسمية عن مجابهة
العنف الذي يستهدف الصحافة .وقد تعززت مطالبة مناصري حرية التعبير بتحقيق
العدالة من خالل التأييد الذي حصلوا عليه من األمم المتحدة ،وإعالنها عن اليوم
الدولي لمكافحة اإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.

الضرب بسبب التغطية الصحفية التي كانوا يقومون بها .وفي الحاالت القليلة
التي مورست فيها اإلرادة السياسية ،وعادة ما يكون ذلك استجابة لضغوطات
محلية ودولية كبيرة ،تحقق تقدم على شكل تحقيق جزئي للعدالة ،وفي حاالت
نادرة تحقيق كامل للعدالة للضحايا .إال أن العرف السائد هو أن يفلت الجناة من
قبضة العدالة – من سياسيين وعناصر في الجيش وغيرهم من الشخصيات التي
تتمتع بالنفوذ في المجتمعات.

حرج – فالمكتسبات المتواضعة قد تتراجع أمام
إال أن الوضع الحالي هو وضع ِ
التهاون في هذا األمر.

وتلمس لجنة حماية الصحفيين يوميا ً اآلثار المدمرة للإلفالت من العقاب في
قصص الرقابة الذاتية والمنفى واالضطرابات – إال أنها ترى أيضا ً أن ثمة
سبالً لمكافحة اإلفالت من العقاب.

لقد بحث هذا التقرير في التحديات الهائلة التي ينطوي عليها إحداث تحوّ ل في
مناخ اإلفالت من العقاب ،خصوصا ً في المناطق التي تعاني من النزاعات أو
انتشار الجريمة وفي المناطق التي عمل فيها الفساد والمحسوبية واالضطراب
السياسي على توهين سيادة القانون .ويظهر تحليل لجنة حماية الصحفيين
للمعدالت الدولية لإلفالت من العقاب في جرائم قتل الصحفيين خالل السنوات
السبع الماضية أن هذه المعدالت قد تفاقمت في معظم الحاالت .ومع ذلك ثمة
بعض العالمات المشجعة في البيانات ،إذ يبدو أن عدد أحكام اإلدانة للمشتبه
بوقوفهم خلف هذه الجرائم قد ازداد قليالً ،إال أن هذا الرقم يظل صغيراً
بالمقارنة مع مجموع الضحايا الجدد في كل عام.
ويكمن في صُلب هذه المشكلة نقص اإلرادة السياسية لتحقيق العدالة في مئات
القضايا التي قُتل فيها صحفيون من جراء إطالق الرصاص أو التفجيرات أو
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فمع مرور الوقت ،وفي حاالت نادرة ولكنها مهمة ،تمكنت الجهود الشجاعة
التي بذلها أقارب الضحايا وأصدقاؤهم للمطالبة بتحقيق نتائج وفي التشكيك
بالتحقيقات المنقوصة؛ واالهتمام اإلعالمي المتواصل والحمالت اإلعالمية؛
والضغوط الدبلوماسية من المجتمع الدولي؛ والمالحقة القضائية أمام المحاكم
الوطنية واإلقليمية ،تمكنت من دفع العدالة إلى األمام أو من إقناع الحكومات
بالقيام بخطوات أكثر شموالً.
وكما يُظهر التقرير ،هناك طائفة من اإلجراءات بوسع الدول أن تتبناها لضمان
سير اإلجراءات القضائية على نحو آمن ونزيه ،ومن بينها حشد أجهزة التحقيق
واالدعاء الوطنية (وهذا يتطلب في بعض البلدان أن تنخرط سلطات الحكومة
االتحادية في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين أو حرية التعبير)،

صحفي يحمل الفتة تقول "ال لمزيد من الدماء" خالل مظاهرة ضد قتل صحفي مكسيكي .رويترز  /ادجارد جاريدو

ونقل مكان انعقاد المحاكمات ،وتحسين برامج حماية الشهود ،وإصالح القضاء
للحد من حاالت إساءة استخدام السلطة من قبل المتهمين الذين يتمتعون بالنفوذ،
وتأسيس هيئات مستقلة لدراسة التحقيقات المنقوصة .من بين المتطلبات
األساسية للتنفيذ الناجح للتحقيقات هي توخي الشفافية والمساءلة أمام الضحايا
وعموم الجمهور ،وعقد مشاورات وثيقة مع وسائل اإلعالم والمنظمات غير
الحكومية .ومن بين األمثلة الجيدة على ذلك ما قامت به لجنة التحقيق الصربية
بشأن مقتل الصحفيين ،حيث عمل الصحفيون جنبا ً إلى جنب مع سلطات
التحقيق للنظر في القضايا القديمة ونجحوا في العثور على أدلة جديدة مما قاد
إلى اعتقال مشتبه بهم في قضية واحدة على األقل.
بعض هذه الحلول يتطلب موارد كبيرة وتشريعات وتطوير طويل األجل للقدرات
المؤسسية إضافة إلى تحسينات كبيرة في الحوكمة .إال أن هناك خطوات فورية
يمكن القيام بها وال تتطلب تخصيص مبالغ كبيرة أو تغييرات سياسية جوهرية.
فبوسع الحكومات التي أعلنت عن عزمها على إجراء تحقيقات خاصة في مثل
هذه القضايا أن تعلن عن نتائج هذه التحقيقات ،بل يجب عليها القيام بذلك .ويمكن
البدء بنتائج اللجنة التي عينها رئيس إقليم كردستان للتحقيق بمقتل الصحفي
زرادشت عثمان ،والتحقيق القضائي الباكستاني بشأن مقتل الصحفي حياة هللا
خان .ويجب أن يكون من األمور المعتادة عند وقوع مثل هذه الجرائم ،أن تشترك
في التحقيق أرفع سلطات التحقيق في البلد المعني وتوسيع التحقيقات كي تشمل
العقول المدبرة التي تقف وراء الجرائم؛ ويمكن رؤية هذا التوجه في البرازيل
حيث صدرت أحكام إدانة في أربع قضايا خالل السنتين الماضيتين – بما في
ذلك إدانة العقل المدبر في واحدة من هذه القضايا .وهذه األمور المذكورة أعاله،
ال تعتبر عصيّة على التنفيذ في سياق االلتزامات التي أعلنت عنها الحكومات
لمعالجة مسألة أمن الصحفيين ومكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز سيادة القانون.
يجب أن يكون الوفاء بااللتزامات التي وضعتها األمم المتحدة لمكافحة اإلفالت
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من العقاب أمراً مهما للدول األعضاء ،أبتدا ًء من تقديم استجابات شاملة وعلنية
لطلبات المدير العام لليونيسكو لتوضيح الوضع القضائي لقضايا الصحفيين
القتلى .ويجب على الحكومات أيضا ً أن تضع سقف توقعات مرتفع لالحتفال
السنوي باليوم الدولي لمكافحة اإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق
الصحفيين وذلك من خالل اتخاذ موقف ضد اإلفالت من العقاب وإجراء تقييم
نزيه للتقدم المُحرز في الكشف عن مرتكبي جرائم القتل بحق الصحفيين.
ويجب أن يشهد كل عام تقدما ً ملحوظا ً من قبل الدول التي تعاني من مستويات
عالية من العنف الذي يستهدف الصحافة ومن ظاهرة اإلفالت من العقاب،
ويجب على األمم المتحدة أن تشير بعبارات صريحة إلى هذا التقدم أو انعدامة.
ومن المهم أيضا ً أن يتحقق إدماج كامل لهذه الشواغل في المجاالت األوسع
لعمل األمم المتحدة ،مثل األهداف اإلنمائية وسيادة القانون.
لقد أتاحت خطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت
من العقاب فرصا ً جديدة للدفع بالعدالة وتحسين التنسيق بين الدول والمجتمع
المدني ووسائل األعالم والجهات الفاعلة في األمم المتحدة .وقد حدثت بدايات
واعدة ،ولكن ثمة خطر أن تتعثر هذه المساعي ما لم ُتبذل جهود أكبر لدعمها،
ماليا ً وسياسياً ،وما لم تعمل طائفة واسعة من وكاالت األمم المتحدة على تحديد
مساهماتها الملموسة لهذه الخطة .وفي الوقت نفسه ،بوسع وسائل اإلعالم أن
تؤدي دوراً مهما في اإلبالغ عن سيرورة هذه العملية وإبقاء الضوء مسلطا ً
على قضايا الصحفيين ضحايا جرائم القتل.
لقد أصبح الكفاح من أجل العدالة كفاحا ً دولياً ،إال أن اندفاعه إلى األمام سيتحقق
جان
بالتدريج ،قضية إثر قضية .فمع كل مشتبه به يتم الكشف عنه ،ومع كل ٍ
يُودع السجن ،ومع كل قضية متعثرة يُعاد إحياؤها ،تزداد الرسالة وضوحا ً
بأنه ال يمكن استهداف الصحفيين دون تبعات .هذه الرسالة سوف تنقذ األرواح
وستحسّن من التدفق الحاسم للمعلومات التي تكمن في صميم مجتمعنا العالمي.

توصيات

أسرة الصحفي الفلبيني دانيل تيامزون وأصدقاؤه وزمالؤه يسيرون أثناء جنازته .وكان تيامزون واحداً من  32صحفيا ً وعامالً إعالميا ً قُتلوا في مذبحة ماغوينداناو في عام .2009
أ.ف.ب /.جاي ديريكتو

إقراراً بأن العنف ضد الصحفيين الذي يظل بال عقاب يمثل أحد أكبر التهديدات
لحرية تدفق المعلومات ،تقدم لجنة حماية الصحفيين التوصيات التالية:

إلى الحكومات الوطنية والقادة السياسيين:
• الشجب العلني الذي ال لبس فيه لجميع أعمال العنف ضد الصحفيين.
• االعتراف العلني باليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب في الجرائم
المرتكبة ضد الصحفيين ،والذي يصادف يوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.
• توفير موارد كافية ودعما ً سياسيا ً للتحقق من أن السلطات تجري تحقيقات
ومحاكمات شاملة وفي الوقت المالئم بشأن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
• طلب تقارير بشأن التقدم المُحرز في جميع قضايا جرائم قتل الصحفيين التي
لم يُكشف عن مرتكبيها ،وذلك من وكاالت التحقيق والمكاتب القضائية .وإعادة
فتح التحقيقات المقفلة وإحياء التحقيقات المتعثرة.
• التحقق من أن التحقيقات تشمل العقول المدبرة للجرائم إضافة إلى القتلة
المباشرين.
• بحسب ما تقتضي الظروف ،نقل القضايا من المواقع التي قد يكون للمشتبه
بهم تأثير فيها على مجريات المحاكمات ،إلى أماكن أخرى .وتعيين مدعين
عامين خاصين و/أو زيادة برامج حماية الشهود.
• تحديد ومعاقبة جميع الفاعلين الذين يعملون على إعاقة مجرى العدالة من
خالل إساءة استخدام الوظيفة ،أو الفساد ،أو التهديدات ،أو العنف.
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• تناول موضوع التشريعات الضرورية وتوفير الموارد والموظفين،
مثالً من خالل:
		• إصالح القوانين لمنح السلطات الوطنية والية قضائية أوسع للتحقيق في
		الجرائم ومقاضاة مرتكبيها حيث تفشل السلطات المحلية بتحقيق ذلك.
		• تأسيس فريق مستقل من الخبراء ،يتضمن موظفين إعالميين ،ومحققين،
		ومدعين عامين ،وخبراء قانونيين ،وممثلين حكوميين ،لمراجعة قضايا
		الجرائم التي لم يُكتشف مرتكبوها ،ومراجعة التحقيقات ،وإصدار
		توصيات .ويجب توخي الشفافية في تشكيلة فريق الخبراء والنتائج التي
		يتوصل إليها.
		• استحداث أو تعزيز برامج وتشريعات لتشجيع التحقيقات والمحاكمات
		السريعة والفعالة ،مثل التدريب على التعامل مع األدلة الجنائية ،واإلصالح
		القضائي ،وبرامج حماية الشهود.
• تقديم معلومات مفصلة حول الوضع القضائي لجميع قضايا الصحفيين القتلى
وحول اإلجراءات التي تم اتخاذها للتصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب ،وذلك
في إطار االستجابة لطلب المدير العام لليونيسكو خالل إعداد التقرير الذي
يصدر مرة كل سنتين حول سالمة الصحفيين وخطر اإلفالت من العقاب.
واإلعالن عن جميع اإلجابات للجمهور.
• تنفيذ التوصيات بشأن التصدي لإلفالت من العقاب والتي توضع في إطار آلية
االستعراض الدوري الشامل وفي إطار اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة.

امرأة تحمل الفتة تقول "نريد العدالة .نريد السالم" خالل احتجاج ضد الصحفيين الذين قتلوا في هندوراس أ.ف.ب /.اورالندو سييرا

• تنفيذ التعهدات التي تم االلتزام بها من خالل قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة بشأن سالمة الصحفيين ،وقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة بشأن سالمة الصحفيين ،وقرار مجلس األمن الدولي التابع لألمم
المتحدة رقم  .1738وتيسير التطبيق الشامل لخطة عمل األمم المتحدة بشأن
سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب.

إلى وكاالت األمم المتحدة:
• اتخاذ خطوات ملموسة لمساءلة الدول األعضاء بشأن التزاماتها في إطار
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن سالمة الصحفيين.
• معالجة الفجوات في التنسيق والمشاركة في خطة عمل األمم المتحدة بشأن
سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب .والتحديد الواضح ألدوار
ومساهمات الوكاالت المختلفة ،بما فيها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومكتب
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،ومكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،وإدارة عمليات حفظ السالم ،وغيرها من الوكاالت.
ويجب أن ينعكس هذا التنسيق في المكاتب الميدانية.
• اإلدماج الكامل لقياس التقدم في مجال مكافحة اإلفالت من العقاب في جرائم
قتل اإلعالميين ،وتحقيق السالمة للصحفيين ،في األهداف اإلنمائية وفي تقييم
تجديد والية إدارة عمليات حفظ السالم.

إلى مكتب األمين العام لألمم المتحدة:
• أن تؤخذ باالعتبار البيانات حول االعتداءات على الصحفيين وفاعلية
المعالجات التي تقوم بها الحكومات لمكافحة اإلفالت من العقاب ،وذلك في
تقرير األمين العام إلى الجمعية العامة بحسب متطلبات القرار رقم 68/163
بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب.

إلى أعضاء الهيئات الحكومية الدولية اإلقليمية:
• المشاركة وااللتزام باإلجراءات ،والمبادئ التوجيهية ،واألحكام الصادرة عن
المحاكم اإلقليمية ،والبالغات الصادرة عن التجمعات اإلقليمية.
• القيام بإجراءات ملموسة على الصعيدين اإلقليمي والثنائي لمساءلة الدول التي
تقصّر عن االلتزام بقرارات المحاكم اإلقليمية واإلجراءات الخاصة األخرى.

إلى الصحفيين المحليين والدوليين:
• رصد وتغطية تنفيذ االلتزامات الدولية الرئيسية لمكافحة اإلفالت من العقاب،
خصوصا ً خطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من
العقاب ،وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن سالمة الصحفيين.
• التحقيق بشأن قضايا العنف ضد الصحافة واإلبالغ عنه ،بما في ذلك
االعتداءات الفردية والتهديدات والمضايقات ،وبصرف النظر المؤسسة
اإلعالمية التي ينتمي إليها الصحفي الضحية.
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المرفق 1

ملصق يطالب بالعدالة لنوربرت زونغو ،وهو صحفي قتل في بوركينا فاسو في عام  .1998أ.ف.ب /.احمد كوبا

قُتل ما ال يقل عن  370صحفيا ً ألسباب مرتبطة مباشرة بعملهم من بداية عام
 2004وحتى نهاية عام  ،2013وفقا ً ألبحاث لجنة حماية الصحفيين .ولم يُدان
أي شخص في  333قضية من هذه القضايا .وصدرت أحكام ضد بعض المشتبه
بهم ،وقُتل بعضهم أثناء القبض عليهم ،وذلك في  28قضية من هذه القضايا،
إال أن أشخاصا ً آخرين يُعتقد بأن لهم صلة بالجرائم أو أمروا بارتكابها ،ظلوا
أحراراً طلقاء .وتحققت العدالة كاملة في تسعة من هذه القضايا ،أي أنه صدرت
أحكام إدانة ضد جميع مرتكبي الجرائم ،بمن فيهم العقول المدبرة .وتحتفظ
لجنة حماية الصحفيين بسجالت مفصلة حول الصحفيين القتلى منذ عام 1992
وحتى الوقت الراهن .للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني.cpj.org/killed :
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المرفق 2

تشييع جثمان ياسر فيصل الجميلي وهو صحفي عراقي اغتيل في سوريا في عام  .2013رويترز  /ثائر السوداني

لمحة عامة حول وثائق وقرارات رئيسية
لألمم المتحدة تتصل مباشرة باإلفالت من
العقاب في قضايا قتل الصحفيين:
القرار رقم  ،)2006( 1738الذي أقره مجلس األمن في ديسمبر /كانون األول
 ،2006يحث على حماية الصحفيين الذين يغطون النزاعات المسلحة ،ويؤكد
على أهمية أن تقوم الدول بإنهاء اإلفالت من العقاب في الجرائم التي ُترتكب
بحق الصحفيين .ويطلب القرار من األمين العام لألمم المتحدة أن يُدرج قضية
سالمة الصحفيين والعاملين اإلعالميين والموظفين المرتبطين بهم وسالمتهم في
التقارير التي يرفعها بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان والتابعة لألمم المتحدة هي هيئة مؤلفة من خبراء
قانونيين ،وقد نشرت التعليق العام رقم  34حول المادة  19من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وأشارت إلى أن جميع االعتداءات التي
ُترتكب ضد األشخاص الذين يمارسون حرية التعبير يجب "التحقيق بشأنها
بصرامة في الوقت المناسب في جميع االعتداءات ومقاضاة مرتكبيها" ،إضافة
إلى جملة من المتطلبات األخرى.
أعدت منظمة اليونيسكو خطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة الصحفيين
ومسألة اإلفالت من العقاب ،وأقرها مجلس الرؤساء التنفيذيين التابع لألمم
المتحدة في أبريل/نيسان  .2012ومن بين إجراءات الخطة تأسيس آلية تنسيق
بين وكاالت األمم المتحدة للتعامل مع القضايا المتصلة بأمن الصحفيين،
إضافة إلى مساعدة البلدان على تطوير تشريعات وآليات مؤيدة لحرية التعبير
وحرية الوصول إلى المعلومات ،ودعم جهودها في تنفيذ القواعد والمبادئ
الدولية القائمة .وقد بدأ تنفيذ الخطة في بدايات عام .2013
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في يونيو/حزيران  ،2012قدم مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحاالت
اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ،ومقرر األمم المتحدة
الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تقارير خالل
الدورة العشرين لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،وقد سلطت هذه
التقارير الضوء على اإلفالت من العقاب في الجرائم التي تستهدف الصحفيين
بوصف ذلك بال ًء رئيسيا ً يلحق بحقوق اإلنسان ،ودعت الدول إلى تنفيذ آليات
حماية الصحفيين وتشجيع إعمال العدالة.
أقر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة القرار رقم  21/12بشأن أمن
الصحفيين خالل دورته الحادية والعشرين في سبتمبر/أيلول  .2012وقد
أعرب القرار عن االنشغال بأن "االعتداءات ضد الصحفيين عادة ما تحدث
وسط إفالت من العقاب ،ويطالب الدول بضمان المساءلة من خالل إجراء
تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في مثل هذه األفعال التي تقع ضمن واليتها،
وجلب المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان إمكانية حصول الضحايا على سبل
انتصاف مالئمة" .كما طلب القرار من مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق
اإلنسان إعداد تقرير حول الممارسات الجيدة في حماية الصحفيين والتصدي
لإلفالت من العقاب .وقد عُرض التقرير في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس
حقوق اإلنسان التي عقدت في يوليو/تموز .2013
أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار  68/163بشأن سالمة الصحفيين
ومسألة اإلفالت من العقاب .وقد أعلن القرار عن اليوم الدولي لمكافحة اإلفالت
من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في  2نوفمبر/تشرين الثاني
من كل عام .ودعا القرار الدول إلى تخصيص الموارد الضرورية للتحقيق
في االعتداءات التي ُترتكب بحق الصحفيين ومحاكمة مرتكبيها ،كما طلب من
األمين العام لألمم المتحدة إعداد تقرير حول تنفيذ القرار وتنفيذ خطة عمل األمم
المتحدة وتقديمه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.
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