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قصير)،  سمير  (عيون  "سكايز"  والثقافية  اإلعالمية  الحريات  عن  الدفاع  مركز  رَصد 
والناشطين  والمصّورين  والمراسلين  الصحافيين  بحق  االنتهاكات  من  سلسلة 
التي  األربعة  البلدان  ٢٠٢٠، في  كانون األول/ديسمبر  والفّنانين خالل شهر  اإلعالميين 

ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.
داخل سيارته  قتل مسّلحان مصّورًا  لبنان،  االنتهاكات. ففي  الئحة  القتل  لغة  وتصّدرت 
شقيقها  على  بالضرب  واالعتداء  بالقتل  وعائلتها  صحافية  تهديد  تّم  فيما  منزله  أمام 
فنان  مع  والتحقيق  وصحافية  صحافي  واستدعاء  قناة  مبنى  على  واالعتداء  ووالدتها، 
مراسًال  مجهولون  قتل  سوريا،  وفي  نشر.  قضايا  في  دعاوى  خمس  وتقديم  وناشط 
وواصلت  إعالمي.  ناشط  واعُتقل  النظام  سجون  في  قلبية  بأزمة  روائي  وقضى 
فاعتقلت  الفلسطينيين،  والمصّورين  الصحافيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  السلطات 
عن  وأبعدتها  مصّورة  واحتجزت  منزله  دهم  بعد  صحافيًا  الـ٤٨  أراضي  في  شرطتها 
المسجد األقصى، كما احتجزت قواتها في الضفة الغربية مراسًال ومصّورًا ومنعت ثالثة 
آخرين من التغطية، وأطلق مستوطن الرصاص على عدد منهم أثناء تغطيتهم تظاهرة، 
فيما استدعى األمن الوقائي الفلسطيني صحافيًا وفّض شّبان حفلة موسيقية بالقوة 
"حماس"  حركة  أجهزة  واحتجزت  نّظمتها.  التي  الفنانة  الفلسطينية  الشرطة  واحتجزت 
األوقاف  وزارة  أصدرت  حين  في  ثالث،  مع  وحّققت  اثنين  وهّددت  صحافيًا  غزة  في 
أمن  عام  مّدعي  وأوقف  الميالد.  عيد  احتفاالت  مع  المسلمين  تفاعل  من  يحّد  تعميمًا 
تفاصيل  أما  مصّور.  على  نائب  وتهّجم  مقال  بسبب  صحافيًا  األردن  في  الدولة 

االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي: 
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لبنان 
كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠

مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية" ُيحّقق مع الصحافية لين طحيني بسبب منشور



كانون  شهر  خالل  لبنان  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تعّددت 
الحّر جوزيف بجاني  األول/ديسمبر ٢٠٢٠، وكان أخطرها قْتل مسّلَحين مجهوَلين المصّور 
وتهديد  الكّحالة،  في  منزله  أمام  للصوت  بكاتم  مزّود  مسدس  من  عليه  النار  بإطالق 
الصحافية مريم سيف الدين وعائلتها بالقتل واالعتداء على شقيقها ووالدتها بالضرب 
في برج البراجنة، واعتداء مناصري "التيار الوطني الحّر" على مبنى قناة "الجديد" في 
مكتب  من  كل  واستدعى  اإلخبارية.  النشرة  في  الجمهورية  رئيس  انتقاد  بسبب  الكوال 
العامة  والنيابة  منشور،  بسبب  طحيني  لين  الصحافية  المعلوماتية"  جرائم  "مكافحة 
التمييزية الصحافي حسين أيوب بسبب مقال، وأمن الدولة الناشط روجيه بجاني بسبب 
عيتاني  زياد  الممثل  إلى  التحقيق  قاضي  استمع  كما  "فايسبوك"،  على  منشورات 

بتهم قدح وذّم ومّس بهيبة الدولة.

اللبنانية"  "القوات  موقع  من  كل  ضّد  وذّم  قدح  بدعوى  الله"  "حزب  تقّدم  ذلك،  إلى 
حمد حسن  الصحة  وزير  وادعى  ربيع طليس،  والصحافي  فارس سعيد  السابق  والنائب 
على الصحافية الحّرة هنادي عيسى بسبب تغريدة عن أرقام وفيات كورونا، وابنة رئيس 
شركة  في  فساد  عن  يتحّدث  تقرير  بسبب   "LBCI" قناة  على  عون  كلودين  الجمهورية 
تديرها، إضافة إلى تعّرض موقع صحيفة "األخبار" لهجوم إلكتروني، وفي ما يلي أهم 

التفاصيل:

(١٢/٤): "حزب الله" يتقّدم بدعويين ضد موقع "القوات اللبنانية" وفارس سعيد 

النائب  ضد  قضائيتين  بدعويين  الموسوي  ابراهيم  النائب  للمقاومة"  "الوفاء  كتلة  عضو  تقّدم 
الموسوي  وصفه  ما  خلفية  على  اإللكتروني،  اللبنانية"  "القوات  وموقع  سعيد  فارس  السابق 

بـ"اتهامات باطلة لحزب الله في قضّية انفجار المرفأ". 

(١٢/٥): تهديد الصحافية مريم سيف الدين وعائلتها بالقتل واالعتداء على شقيقها ووالدتها

شقيقها  على  االعتداء  عن  فضًال  بالقتل  لتهديدات  وعائلتها  الدين  سيف  مريم  الصحافية  تعّرضت 
عليهم  ليعتدي  إرسال شخص  األخير على  إقدام  بعد  وأبنائه  خالها  إثر خالف مع  بالضرب،  ووالدتها 

أمام منزلهم في منطقة عين الدلبة في برج البراجنة.

٥

www.skeyesmedia.org



(١٢/٨): كلودين عون تّدعي على قناة "LBCI" بسبب تقرير عن الفساد

تقّدمت كلودين عون، ابنة رئيس الجمهورية، بشكوى أمام محكمة المطبوعات ضد قناة "المؤسسة 
ترأس  التي  "كليمنتين"  شركة  وباسم  الشخصي  باسمها   ،(LBCI) إنترناشونال"  لإلرسال  اللبنانية 
مجلس إدارتها، على خلفية عرض القناة تقريرًا بعنوان "ملفات الفساد تابع... وجديدها اليوم شركة 

تابعة إلبنة رئيس الجمهورية"، يسّلط الضوء على "ملفات فساد في الشركة".

الناشط روجيه بجاني بسبب منشورات ويفّتش شقته وحاسوبه  ُيحّقق مع  الدولة  أمن   :(١٢/١٠)
وهاتفه

وهاتفه  شقته  تفتيش  تّم  كما  ساعات،   ٩ لمدة  بجاني  روجيه  الناشط  مع  الدولة  أمن  جهاز  حّقق 
Face-) "فايسبوك"   على  له  منشورات  خلفية  على  العام،  المدعي  من  بطلب  وحاسوبه 

book)تتحّدث عن "اتفاقية تفاوضية مع اسرائيل".

(١٢/١٥): مناصرو "التيار الوطني الحّر" يعتدون على مبنى قناة "الجديد" بسبب انتقادها أداء عون

بيروت،  في  الكوال  منطقة  في  "الجديد"  قناة  مبنى  على  الحّر"  الوطني  "التيار  مناصرو  اعتدى 
اعتراضًا على مقّدمة نشرة األخبار المسائية التي انتقدت فيها القناة أداء رئيس الجمهورية ميشال 

عون.

(١٢/١٦): النيابة العامة التمييزية تستدعي الصحافي حسين أيوب بسبب مقال

أيوب، على  والكاتب في موقع "١٨٠ بوست" حسين  الصحافي  التمييزية  العامة  النيابة  استدعت 
يتم  ولم  باإلنفجار"،  مهدد  بلد  في  أوالد..  ولعب  جدد  أربعة  "ضباط  عنوان  تحت  له  مقال  خلفية 

غ وفق األوصول. التحقيق معه، إذ أبلغ القاضي بأنه لم ُيبلَّ

(١٢/٢١): مسّلحان ُيرديان المصّور جوزيف بجاني بالرصاص أمام منزله في الكّحالة

بكاتم  مزّود  مسدس  من  عليه  النار  بإطالق  بجاني  جوزيف  الحّر  المصّور  مجهوالن  مسّلحان  قتل 
المدرسة  إلى  أوالده  بإيصال  يهّم  كان  عندما  الكّحالة،  بلدة  في  منزله  أمام  سيارته  داخل  للصوت 

صباحًا، وال تزال التحقيقات مستمرة.
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(١٢/٢١): "حزب الله" يتقّدم بدعوى قدح وذّم بحّق الصحافي ربيع طليس

تقّدم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي بشكوى أمام قاضي التحقيق األول 
باإلنابة في البقاع، ضد الصحافي في موقع "صوت بيروت إنترناشونال" ربيع طليس، على خلفية 
الطائفية،  النعرات  وإثارة  وتحقيرًا  وذمًا  "قدحًا  الدعوى  بحسب  لطليس تضمنت  وكتابات  منشورات 

واتهام الحزب بجريمة إنفجار مرفأ بيروت، وكذلك وصف الجهة المدعية بالتنظيم اإلرهابي".

(١٢/٢٢): الممّثل زياد عيتاني يمُثل أمام قاضي التحقيق بتهم قدح وذّم ومّس بهيبة الدولة

استمع قاضي التحقيق في بيروت إلى الممثل زياد عيتاني، على خلفية شكوى مقّدمة من المدير 
العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمالزم أول فراس عويدات بصفتهما الشخصية، بتهم 
صليبا  فيها  ينتقد  لعيتاني  ومنشورات  تعليقات  بسبب  الدولة"،  بهيبة  والمّس  والذّم  "القدح 
كانون   ١٩ إلى  الجلسة  تأجيل  وتّم   ،٢٠١٧ العام  في  اعتقاله  أثناء  له  فيديو  تسريب  بعد  وعويدات 

الدفوع الشكلية. الثاني/يناير ٢٠٢١، لتقديم 

(١٢/٢٣): موقع صحيفة "األخبار" يتعّرض لهجوم إلكتروني

بديل  إلكتروني  عنوان  وأعلنت عن  إلكتروني،  لهجوم  تعّرض موقعها  "األخبار"  إدارة صحيفة  أكدت 
للصحيفة الستخدامه بشكل مؤقت.

(١٢/٢٨): مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية" ُيحّقق مع الصحافية لين طحيني بسبب منشور

لين  والناشطة  الحّرة  الصحافية  مع  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  حّقق 
القاضي  الثقافة  لوزير  القانوني  المستشار  طحيني، على خلفية  شكوى "قدح وذّم" مقّدمة من 
العالي  المعهد  رئيس  حصول  عدم  فيه  استنكرت  "فايسبوك"  على  منشور  بسبب  جابر،  وليد 
على  كورونا،  بفيروس  إصابته  بسبب  توّفي  الذي  سابا،  بسام  "الكونسرفتوار"  للموسيقى 

مستحقاته المالية منذ سنتين من وزارة الثقافة.

(١٢/٣١): وزارة الصحة تّدعي على الصحافية هنادي عيسى بسبب تغريدة

تقدمت وزارة الصحة العامة، بشخص وزير الصحة في حكومة تصريف األعمال حمد حسن، بشكوى 
وترويج  "اإلفتراء  بتهمة  عيسى،  هنادي  الحّرة  الصحافية  بحّق  العدل  وزارة  في  القضايا  هيئة  إلى 
Twit-) "المعلومات الكاذبة وإثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام"، على خلفية تغريدة لها على "تويتر

ter)، أكدت فيها أن "أرقام الوفيات التي تعلن في لبنان بسبب الكورونا ليست حقيقية".
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سوريا
كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠

الروائي إسماعيل الشهابي يقضي في سجن السويداء بعد ٢٥ عامًا على اعتقاله



عاد شبح الموت بضربة مزدوجة على الساحة اإلعالمية والثقافية في سوريا خالل شهر 
كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠، حيث قتَل مجهولون مراسل قناة "TRT" عربي حسين خطاب 
سجن  في  الشمالي  محمد  إسماعيل  الفلسطيني  الروائي  وقضى  حلب،  ريف  في 
اعتقلت  كما  اعتقاله.  على  عامًا   ٢٥ بعد  بحياته  أودت  قلبية  أزمة  إثر  المركزي  السويداء 
"هيئة تحرير الشام" الناشط اإلعالمي عبد الفتاح حسين في ريف حلب الغربي. وفي 

ما يلي أبرز التفاصيل:

(١٢/١٢) : مجهولون  يقتلون مراسل قناة "TRT" عربي حسين خطاب في ريف حلب

خطاب،  حسين  التركي   "TRT" تلفزيون  في  العربية  القناة  مراسل  مجهولون  مسّلحون  قتل 
المعروف باسم كارة السفراني، قرب مقبرة مدينة الباب في ريف حلب.

(١٢/٢٢): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشط اإلعالمي عبد الفتاح حسين في ريف حلب

اعتقلت "هيئة تحرير الشام" عضو األمانة العامة في اتحاد اإلعالميين السوريين الناشط اإلعالمي 
الهيئة  سيطرة  مناطق  بين  الواقع  الغربي  حلب  ريف  في  العزاوية  حاجز  على  حسين،  الفتاح  عبد 

وقوات المعارضة السورية.

(١٢/٢٣): الروائي إسماعيل الشهابي يقضي في سجن السويداء بعد ٢٥ عامًا على اعتقاله

أزمة  إثر  المركزي،  السويداء  سجن  في  الشمالي،  محمد  إسماعيل  الفلسطيني  الروائي  قضى 
النظام  مخابرات  وكانت  السوري.  النظام  اعتقاله في سجون  على  عامًا   ٢٥ بعد  بحياته  أودت  قلبية 

اعتقلت الشمالي في العام ١٩٩٥ من دون توجيه تهمة واضحة إليه.

٩

www.skeyesmedia.org



١٠

www.skeyesmedia.org

األردن
كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠

محكمة أمن الدولة األردنية توافق على اإلفراج عن الصحافي جمال حداد بكفالة



كانون  شهر  خالل  مهّمة  تطّورات  األردن  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  شهدت 
األول/ديسمبر ٢٠٢٠، تمّثلت في توقيف مّدعي عام محكمة أمن الدولة الصحافي جمال 
حّداد أسبوعًا في سجن "ماركا" التابع ألمن الدولة على خلفية مقال، والقى ذلك موجة 
استنكار عارمة وتحركات وخطوات تصعيدية إلكترونية وفي الشارع، أّدت إلى اإلفراج عنه 
بعد خمسة أيام بكفالة. كما تهّجم نائب أردني على المصّور فارس خليفة بسبب صورة. 

وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(١٢/٢١): نائب يتهّجم على المصّور فارس خليفة تحت قّبة البرلمان بسبب صورة

للتهّجم  إلكتروني،  إخباري  موقع  من  أكثر  مع  يعمل  الذي  خليفة،  فارس  األردني  المصّور  تعّرض 
ُيدّخن سيجارة في  التقاطه صورة له وهو  إثر  النائب األردني يحيى عبيدات  والصراخ عليه من ِقبل 
عند  عليه  نده  وقد  ممنوع،  التدخين  أن  العودات  المنعم  عبد  المجلس  رئيس  تأكيد  رغم  البرلمان، 
الشرفة المخّصصة للصحافيين والمصّورين وتحّدث معه بلغة فوقية وتحمل تهديدًا مبّطنًا في حال 

لم يمُح الصورة، ولكنه رفض ذلك.

 (١٢/٢٤): محكمة أمن الدولة توقف الصحافي جمال حّداد بعد استدعائه بسبب مقال

"الوقائع"  موقع  من  حّداد  جمال  الصحافي  عّمان  في  الدولة  أمن  محكمة  عام  مّدعي  أوقف 
سالمة  "تعريض  تهم  إليه  موّجهًا  الدولة،  ألمن  التابع  "ماركا"  سجن  في  أسبوع  لمدة  اإلخباري، 
المجتمع للخطر وإثارة الفتنة واإلخالل بالنظام العام وإحداث الرعب للمجتمع"، بعد يومين من نشره 
المسؤولين  لكبار  تطعيمه  ويتم  فايزر سرًا  الشعب؟ هل وصل مطعوم  عن  "وماذا  بعنوان:  مقاًال 
إثر  المحكمة  إلى  رافقه  وقد  لتكفيله  الصحافيين  نقيب  محاولة  تنفع  ولم  األردنية؟".  الحكومة  في 
أمام  احتجاجية  وقفة  الصحافيين  من  مجموعة  نّفذت  التوقيف،  خبر  انتشار  وبعد  صباحًا.  استدعائه 
وتصّدر  إلكترونية  عاصفة  ُأطلقت  التالي  اليوم  وفي  عنه.  باإلفراج  مطالبة  الصحافيين  نقابة  مقّر 
وتيرة  بعدها  لتتصاعد  "تويتر"،  موقع  و#الحرية_لجمال_حّداد،  #ال_لحبس_الصحفيين  وسما 
إلى  ونقله  توقيفه  على  يومين  بعد  قلبية  بنوبة  حّداد  إصابة  خبر  بعد  خصوصًا  االستنكار 
اإلعالن  تّم  الصحافيين، حيث  نقابة  أمام مقّر  اعتصام حاشد  تنظيم  وترافق ذلك مع  المستشفى، 
عن خطوات تصعيدية. وفي اليوم الرابع  قّرر أكثر من ٨٠ موقعًا إلكترونيًا التوقف عن العمل تحت 
اسم حملة "العتمة اإللكترونية"، وحّذرت من إجراءات مماثلة الحقة وأعطت الحكومة مهلة لإلفراج 

عنه حتى يوم الثلثاء، فتّم ذلك وبكفالة من النقيب السعايدة بعد خمسة أيام على التوقيف.  
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فلسطين
كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠

الشرطة اإلسرائيلية تعتقل الصحافي مجد كيال بعد دهم منزله في حيفا 



(١٢/٢١): "حزب الله" يتقّدم بدعوى قدح وذّم بحّق الصحافي ربيع طليس

تقّدم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي بشكوى أمام قاضي التحقيق األول 
باإلنابة في البقاع، ضد الصحافي في موقع "صوت بيروت إنترناشونال" ربيع طليس، على خلفية 
الطائفية،  النعرات  وإثارة  وتحقيرًا  وذمًا  "قدحًا  الدعوى  بحسب  لطليس تضمنت  وكتابات  منشورات 

واتهام الحزب بجريمة إنفجار مرفأ بيروت، وكذلك وصف الجهة المدعية بالتنظيم اإلرهابي".

(١٢/٢٢): الممّثل زياد عيتاني يمُثل أمام قاضي التحقيق بتهم قدح وذّم ومّس بهيبة الدولة

استمع قاضي التحقيق في بيروت إلى الممثل زياد عيتاني، على خلفية شكوى مقّدمة من المدير 
العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمالزم أول فراس عويدات بصفتهما الشخصية، بتهم 
صليبا  فيها  ينتقد  لعيتاني  ومنشورات  تعليقات  بسبب  الدولة"،  بهيبة  والمّس  والذّم  "القدح 
كانون   ١٩ إلى  الجلسة  تأجيل  وتّم   ،٢٠١٧ العام  في  اعتقاله  أثناء  له  فيديو  تسريب  بعد  وعويدات 

الدفوع الشكلية. الثاني/يناير ٢٠٢١، لتقديم 

(١٢/٢٣): موقع صحيفة "األخبار" يتعّرض لهجوم إلكتروني

بديل  إلكتروني  عنوان  وأعلنت عن  إلكتروني،  لهجوم  تعّرض موقعها  "األخبار"  إدارة صحيفة  أكدت 
للصحيفة الستخدامه بشكل مؤقت.

(١٢/٢٨): مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية" ُيحّقق مع الصحافية لين طحيني بسبب منشور

لين  والناشطة  الحّرة  الصحافية  مع  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  حّقق 
القاضي  الثقافة  لوزير  القانوني  المستشار  طحيني، على خلفية  شكوى "قدح وذّم" مقّدمة من 
العالي  المعهد  رئيس  حصول  عدم  فيه  استنكرت  "فايسبوك"  على  منشور  بسبب  جابر،  وليد 
على  كورونا،  بفيروس  إصابته  بسبب  توّفي  الذي  سابا،  بسام  "الكونسرفتوار"  للموسيقى 

مستحقاته المالية منذ سنتين من وزارة الثقافة.

(١٢/٣١): وزارة الصحة تّدعي على الصحافية هنادي عيسى بسبب تغريدة

تقدمت وزارة الصحة العامة، بشخص وزير الصحة في حكومة تصريف األعمال حمد حسن، بشكوى 
وترويج  "اإلفتراء  بتهمة  عيسى،  هنادي  الحّرة  الصحافية  بحّق  العدل  وزارة  في  القضايا  هيئة  إلى 
Twit-) "المعلومات الكاذبة وإثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام"، على خلفية تغريدة لها على "تويتر

ter)، أكدت فيها أن "أرقام الوفيات التي تعلن في لبنان بسبب الكورونا ليست حقيقية".

١٣

بحق  انتهاكاتها  غزة  قطاع  في  "حماس"  لحكومة  التابعة  األمنية  األجهزة  واصلت 
اللوح  محمود  الصحافي  فاحتجزت   ،٢٠٢٠ األول/ديسمبر  كانون  شهر  خالل  الصحافّيين 
يومين مع استدعائه والتحقيق معه مرات عّدة، وحّققت مع الصحافي محمد اللوح خمس 
"دنيا  لموقع  العام  المدير  نائب  تعّرض  كما  الحكومة".  ضد  "التحريض  بتهمة  ساعات 
محكمة  وأّجلت  مقال،  بسبب  للتهديد  عوض  محمد  والمراسل  عيسى  محمد  الوطن" 

خانيونس محاكمة الصحافي إيهاب فسفوس مرة عاشرة للنطق بالحكم.
وفي خطوة تمّس الحّريات العامة في  القطاع، أصدرت وزارة األوقاف تعميمًا للحّد من 

تفاعل المسلمين مع احتفاالت عيد الميالد. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

عوض  محمد  والمراسل  عيسى  محمد  الوطن"  "دنيا  لموقع  العام  المدير  نائب  تهديد   :(١٢/١)
بسبب مقال

عوض  محمد  والمراسل  عيسى  محمد  اإللكتروني  الوطن"  "دنيا  لموقع  العام  المدير  نائب  تعّرض 
للتهديد، من ِقبل أشخاص اّدعوا أنهم من عائلة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، بسبب مقال نشره 

األخير. فيه  ينتقد  عوض 

(١٢/١٥): وزارة أوقاف "حماس" تنشر تعميمًا للحّد من تفاعل المسلمين مع احتفاالت الميالد

في  "حماس"  لحركة  التابعة  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  في  واإلرشاد  الوعظ  دائرة  أصدرت 
عيد  احتفاالت  مع  غزة  في  المسلمين  المواطنين  تفاعل  من  الحّد  إلى  يدعو  تعميمًا  غزة،  قطاع 
حّث  إلى  باإلضافة  تفاعلية،  وفيديوهات  إلكترونية  بطاقات  ونشر  فتاوى  إصدار  الميالد، من خالل 

الدعاة على الحديث عن الموضوع، وكذلك التعاون مع وزارات الداخلية واالقتصاد واإلعالم.

(١٢/١٦): محكمة خانيونس تؤّجل محاكمة الصحافي إيهاب فسفوس مرة عاشرة

الصحافي  محاكمة  غزة،  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  خانيونس  صلح  محكمة  أّجلت 
والمصّور الحّر إيهاب فسفوس مرة عاشرة، بتهمة "سوء استعمال شبكة اإلنترنت"، إلى ٧ كانون 

بالحكم. للنطق  المقبل،  الثاني/يناير 

قطاع غزة
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(١٢/٢٢): أمن "حماس" ُيحّقق مع الصحافي محمد اللوح بتهمة التحريض ضد الحكومة

إذاعة  في  الصحافي  مع  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابع  الداخلي  األمن  جهاز  حّقق 
"صوت الشباب" محمد بكر اللوح لمدة خمس ساعات، بعد استدعائه في اليوم نفسه بتهمة "إدارة 

حساب على فايسبوك باسم مستعار ُيحّرض ضد الحكومة".

(١٢/٢٢): أمن "حماس" يحتجز الصحافي محمود اللوح يومين مع سلسلة استدعاءات وتحقيقات

احتجز جهاز األمن الداخلي التابع لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة الصحافي الحّر محمود اللوح 
والتحقيق معه مّرات  بعد استدعائه  غزة،  البلح وسط قطاع  دير  الجهاز في مدينة  يومين، في مقّر 
شادي  يدعى  شخص  ومع  الفلسطينية  السلطة  مع  يتواصل  كان  إذا  وما  السابق  عمله  عن  عّدة 

المصري.



استمّرت القوات اإلسرائيلية في انتهاكاتها بحّق الصحافيين والمصّورين الفلسطينيين 
تلفزيون  مراسل  فاحتجزت   ،٢٠٢٠ األول/ديسمبر  كانون  شهر  خالل  الغربية  الضفة  في 
"فلسطين" بكر عبد الحق والمصّور سامر حبش بعد توقيفهما على حاجز شرقي نابلس، 
تغطية  من  سلهب  جميل  والمصّور  شاور  ومصعب  الشريف  رائد  المراسَلين  ومنعت 
على  الحّي  الرصاص  إطالق  على  مستوطن  أقدم  كما  الخليل.  في  المواجهات 
سالم  محكمة  وأّجلت  الله،  رام  شمالي  تظاهرة  تغطيتهم  أثناء  الصحافيين  المصّورين 

العسكرية النظر في قضية الصحافي الحّر طارق أبو زيد إلى ٧ شباط/فبراير المقبل.

موسى  النبي  مقام  في  بالقوة  موسيقية  حفلة  فّض  على  شّبان  أقدم  ذلك،  إلى 
الفلسطينية  الشرطة  اعتقلت  التالي  اليوم  وفي  تحييها،  كانت  التي  الفرقة  وطردوا 
مة الحفلة الفنانة سماء عبد الهادي، كما استدعى األمن الوقائي الصحافي أنس  منظِّ

حواري لكنه لم يمتثل. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(١٢/١٢): القوات اإلسرائيلية تمنع مراسَلين ومصّورًا من تغطية المواجهات في الخليل

منعت القوات اإلسرائيلية طاقم فضائية "الغد العربي" الذي ضّم المراسل رائد الشريف والمصّور 
التي  المواجهات  تغطية  الفلسطيني مصعب شاور، من  "الحدث"  ومراسل موقع  جميل سلهب، 

اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوات اإلسرائيلية في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

(١٢/١٨): القوات اإلسرائيلية تحتجز طاقم تلفزيون "فلسطين" شرقي نابلس

الحق  عبد  بكر  المراسل  ضّم  الذي  "فلسطين"  قناة  تلفزيون  طاقم  اإلسرائيلية  القوات  احتجزت 
العسكري  فوريك  بيت  قرية  حاجز  على  توقيفهما  بعد  ساعة،  نصف  لمدة  حبش  سامر  والمصّور 

القريب من قرية بيت دجن شرقي مدينة نابلس.

(١٢/١٨): مستوطن ُيطلق النار على المصّورين أثناء تغطيتهم تظاهرة شمالي رام الله

تغطيتهم  أثناء  الفلسطينّيين،  الصحافّيين  المصّورين  باتجاه  الحّي  الرصاص  مسّلح  مستوطن  أطلق 
تظاهرة سلمية منّددة باالستيطان في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، من دون أن يصاب 

أحد من الذين كانوا متواجدين في المكان.
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والمستوطنون  الخليل  في  التغطية  من  شاور  مصعب  الصحافي  يمنعون  الجنود   :(١٢/١٩)
يشتمونه

منع الجنود اٍإلسرائيليون مراسل موقع "الحدث" الفلسطيني الصحافي مصعب شاور من تغطية 
قام  حين  الخليل، في  مدينة  الرميدة في  وتل  الشهداء  شارع  أهالي  على  المستوطنين  اعتداءات 

عدد من المستوطنين بشتمه ودفعه إلى خارج المكان.
 

(١٢/٢١): المحكمة العسكرية اإلسرائيلية تؤّجل قضية الصحافي طارق أبو زيد إلى شباط

 ٧ إلى  زيد  أبو  طارق  الحّر  الصحافي  قضية  في  النظر  اإلسرائيلية  العسكرية  سالم  محكمة  أّجلت 
شباط/فبراير ٢٠٢١، والذي يحاكم بتهمة "العمل مع فضائية اٌألقصى المحظورة في الضفة".

متها (١٢/٢٦): شّبان يفّضون حفلة موسيقية بالقوة قرب أريحا والشرطة تعتقل منظِّ

كانت  التي  روم"  "بويلر  فرقة  وطردوا  بالقوة  موسيقية  حفلة  فّض  على  الشبان  من  عدد  أقدم 
داخل  نّظمتها  التي  الهادي  عبد  الفلسطينية سماء  الفنانة  مع  بالتعاون  الحفلة  أقيمت  وقد  تحييها. 
مقام النبي موسى قرب مدينة أريحا. واستخدم الشبان األلعاب النارية في العملية، بسبب إقامة 

الحفلة بالقرب من جامع المقام.
وفي اليوم التالي، اعتقلت الشرطة الفلسطينية الفنانة عبد الهادي خالل إدالئها بإفادتها، وقّررت 

محكمة صلح أريحا بعد يومين تمديد اعتقالها ١٥ يومًا بتهمة "تدنيس أماكن مقّدسة".

(١٢/٢٩): األمن الوقائي في نابلس يستدعي الصحافي أنس حواري

الكاذبة  األخبار  ترصد  التي  "تيّقن"  منصة  تحرير  رئيس  الفلسطيني  الوقائي  األمن  جهاز  استدعى 
لكنه  نابلس،  مدينة  في  األمن  مقر  في  التالي  اليوم  في  أمامه  للمثول  حواري،  أنس  الصحافي 

رفض الحضور بعد أن تواصل مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين.
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في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت 
الـ٤٨ خالل شهر كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠، فاعتقلت الصحافي مجد كيال بعد  أراضي 
رائدة  المصّورة  واحتجزت  أجنبي"،  عميل  مع  "التعامل  بشبهة  معه  وحّققت  منزله  دهم 
قرارًا  سّلمتها  ثم  األقصى  المسجد  محيط  في  مستوطنين  تصويرها  بسبب  سعيد 

بإبعادها عن "األقصى" ستة أشهر. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(١٢/٩): الشرطة اإلسرائيلية تعتقل الصحافي مجد كيال بعد دهم منزله في حيفا

حيفا،  مدينة  في  منزله  دهم  بعد  كيال،  مجد  الحّر  والصحافي  الكاتب  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت 
وأطلقت سراحه في اليوم ذاته، بعد التحقيق معه بشبهة التعامل مع عميل أجنبي في مركز تحقيق 

المخابرات اإلسرائيلية في سجن الجلمة .

(١٢/١٧): الشرطة اإلسرائيلية تحتجز المصّورة رائدة سعيد وُتبعدها عن "األقصى" ٦ أشهر

احتجزت الشرطة اإلسرائيلية المصّورة الحّرة رائدة سعيد أربع ساعات في مركز شرطة القشلة في 
قرارًا  يومًا استلمت   ١١ داخل مسجد األقصى، وبعد  القدس، بسبب تصويرها مستوطنين  مدينة 

بإبعادها عن "األقصى" مدة ٦ أشهر.
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كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠



الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر  لتتصّدر الئحة االنتهاكات على  القتل  لغة  عادت 
كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠. ففي لبنان، قتل مسّلحان مصّورًا داخل سيارته أمام منزله 
ووالدتها،  شقيقها  على  بالضرب  واالعتداء  بالقتل  وعائلتها  صحافية  تهديد  تّم  فيما 
وناشط  فنان  مع  والتحقيق  وصحافية  صحافي  واستدعاء  قناة  مبنى  على  واالعتداء 
وقضى  مراسًال  مجهولون  قتل  سوريا،  وفي  نشر.  قضايا  في  دعاوى  خمس  وتقديم 
السلطات  وواصلت  إعالمي.  ناشط  واعُتقل  النظام  سجون  في  قلبية  بأزمة  روائي 
شرطتها  فاعتقلت  الفلسطينيين،  والمصّورين  الصحافيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية 
المسجد  عن  وأبعدتها  مصّورة  واحتجزت  منزله  دهم  بعد  صحافيًا  الـ٤٨  أراضي  في 
األقصى، كما احتجزت قواتها في الضفة الغربية مراسًال ومصّورًا ومنعت ثالثة آخرين 
أثناء تغطيتهم تظاهرة، فيما  الرصاص على عدد منهم  التغطية، وأطلق مستوطن  من 
بالقوة  موسيقية  حفلة  شّبان  وفّض  صحافيًا  الفلسطيني  الوقائي  األمن  استدعى 
"حماس"  حركة  أجهزة  واحتجزت  نّظمتها.  التي  الفنانة  الفلسطينية  الشرطة  واحتجزت 
األوقاف  وزارة  أصدرت  حين  في  ثالث،  مع  وحّققت  اثنين  وهّددت  صحافيًا  غزة  في 
أمن  عام  مّدعي  وأوقف  الميالد.  عيد  احتفاالت  مع  المسلمين  تفاعل  من  يحّد  تعميمًا 

الدولة في األردن صحافيًا بسبب مقال وتهّجم نائب على مصّور.
عن  الدفاع  مركز  يغطيها  التي  األربعة  البلدان  من  كل  في  االنتهاكات  تفاصيل  أما 
لبنان وسوريا واألردن وفلسطين، فجاءت على  والثقافية "سكايز"،  اإلعالمية  الحريات 

الشكل اآلتي:

األول/ديسمبر  كانون  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تعّددت  لبنان،  في 
من  عليه  النار  بإطالق  بجاني  جوزيف  الحّر  المصّور  مجهوَلين  مسّلَحين  قْتل  أخطرها  وكان   ،٢٠٢٠
مسدس مزّود بكاتم للصوت أمام منزله في الكّحالة (١٢/٢١)، وتهديد الصحافية مريم سيف الدين 
وعائلتها بالقتل واالعتداء على شقيقها ووالدتها بالضرب في برج البراجنة (١٢/٥)، واعتداء مناصري 
في  الجمهورية  رئيس  انتقاد  بسبب  الكوال  في  "الجديد"  قناة  مبنى  على  الحّر"  الوطني  "التيار 
النشرة اإلخبارية (١٢/١٥). واستدعى كل من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الصحافية لين طحيني 
قبل  سابا  بسام  للموسيقى  العالي  المعهد  لمدير  المهدورة  الحقوق  عن   (١٢/٢٨) منشور  بسبب 
وفاته، والنيابة العامة التمييزية الصحافي حسين أيوب بسبب مقال (١٢/١٦). وحّقق أمن الدولة مع 
الناشط روجيه بجاني وفّتش شّقته وحاسوبه وهاتفه بسبب منشورات على "فايسبوك" (١٢/١٠)، 

كما استمع قاضي التحقيق إلى الممثل زياد عيتاني بتهم قدح وذّم ومّس بهيبة الدولة (١٢/٢٢).
إلى ذلك، تقّدم "حزب الله" بدعوى قدح وذّم ضّد كل من موقع "القوات اللبنانية" والنائب السابق 
فارس سعيد (١٢/٤) والصحافي ربيع طليس (١٢/٢١)، وادعى وزير الصحة حمد حسن على الصحافية 
الحّرة هنادي عيسى بسبب تغريدة عن أرقام وفيات كورونا (١٢/٣١)، وابنة رئيس الجمهورية كلودين 
عون على قناة "LBCI" بسبب تقرير يتحّدث عن فساد في شركة تديرها (١٢/٨)، إضافة إلى تعّرض 

موقع صحيفة "األخبار" لهجوم إلكتروني (١٢/٢٣).
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كانون  الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر  الموت بضربة مزدوجة على  سوريا، عاد شبح  وفي 
ريف  في  خطاب  حسين  عربي   "TRT" قناة  مراسل  مجهولون  قتَل  حيث   ،٢٠٢٠ األول/ديسمبر 
حلب(١٢/١٢) ، وقضى الروائي الفلسطيني إسماعيل محمد الشمالي في سجن السويداء المركزي 
الشام"  تحرير  "هيئة  اعتقلت  كما   .(١٢/٢٣) اعتقاله  على  عامًا   ٢٥ بعد  بحياته  أودت  قلبية  أزمة  إثر 

الناشط اإلعالمي عبد الفتاح حسين في ريف حلب الغربي (١٢/٢٢).

وفي األردن، شهدت الساحة اإلعالمية والثقافية تطّورات مهّمة خالل شهر كانون األول/ديسمبر 
٢٠٢٠، تمّثلت في توقيف مّدعي عام محكمة أمن الدولة الصحافي جمال حّداد أسبوعًا في سجن 
وتحركات  عارمة  استنكار  موجة  ذلك  (١٢/٢٤)، والقى  مقال  خلفية  على  الدولة  التابع ألمن  "ماركا" 
وخطوات تصعيدية إلكترونية وفي الشارع، أّدت إلى اإلفراج عنه بعد خمسة أيام بكفالة. كما تهّجم 

نائب أردني على المصّور فارس خليفة بسبب صورة (١٢/٢١).

والمصّورين  الصحافيين  بحّق  انتهاكاتها  في  اإلسرائيلية  القوات  استمّرت  الغربية،  الضفة  وفي 
بكر  "فلسطين"  تلفزيون  مراسل  فاحتجزت   ،٢٠٢٠ األول/ديسمبر  كانون  شهر  خالل  الفلسطينيين 
عبد الحق والمصّور سامر حبش بعد توقيفهما على حاجز شرقي نابلس (١٢/١٨)، ومنعت المراسَلين 
رائد الشريف ومصعب شاور والمصّور جميل سلهب من تغطية المواجهات في باب الزاوية وسط 
الخليل (١٢/١٢). وفي حين أقدم مستوطن على إطالق الرصاص الحّي على المصّورين الصحافيين 
المراسل مصعب شاور  آخرون  (١٢/١٨)، شتم مستوطنون  الله  رام  تظاهرة شمالي  تغطيتهم  أثناء 
ومنعه الجنود من التغطية في مدينة الخليل (١٢/١٩). كما أّجلت محكمة سالم العسكرية النظر في 

قضية الصحافي الحّر طارق أبو زيد إلى ٧ شباط/فبراير المقبل (١٢/٢١).
إلى ذلك، أقدم شّبان على فّض حفلة موسيقية بالقوة في مقام النبي موسى وطردوا الفرقة 
الفنانة  الحفلة  مة  الفلسطينية منظِّ الشرطة  اعتقلت  التالي  اليوم  (١٢/٢٦)، وفي  تحييها  كانت  التي 

سماء عبد الهادي، كما استدعى األمن الوقائي الصحافي أنس حواري لكنه لم يمتثل (١٢/٢٩).

وفي قطاع غزة، واصلت األجهزة األمنية التابعة لحكومة "حماس" انتهاكاتها بحق الصحافّيين خالل 
استدعائه  مع   (١٢/٢٢) يومين  اللوح  محمود  الصحافي  فاحتجزت   ،٢٠٢٠ األول/ديسمبر  كانون  شهر 
والتحقيق معه مرات عّدة، وحّققت مع الصحافي محمد اللوح خمس ساعات بتهمة "التحريض ضد 
والمراسل  عيسى  محمد  الوطن"  "دنيا  لموقع  العام  المدير  نائب  تعّرض  كما   .(١٢/٢٢) الحكومة" 
إيهاب  الصحافي  محاكمة  خانيونس  محكمة  وأّجلت   ،(١٢/١) مقال  بسبب  للتهديد   عوض  محمد 
القطاع،  في   العامة  الحّريات  تمّس  خطوة  وفي   .(١٢/١٦) بالحكم  للنطق  عاشرة  مرة  فسفوس 

أصدرت وزارة األوقاف تعميمًا للحّد من تفاعل المسلمين مع احتفاالت عيد الميالد (١٢/١٥).

والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
الفلسطينّيين خالل شهر كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠، فاعتقلت الصحافي مجد كيال بعد دهم منزله 
بسبب  سعيد  رائدة  المصّورة  واحتجزت   ،(١٢/٩) أجنبي"  عميل  مع  "التعامل  بشبهة  معه  وحّققت 
بإبعادها  ١١ يومًا سّلمتها قرارًا  (١٢/١٧)، وبعد  المسجد األقصى  تصويرها مستوطنين في محيط 

عن "األقصى" ستة أشهر.
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