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

لبنان وسوريا واألردن وفلسطين. 

اثنان  ُمنع  فيما  وناشطين،  ثمانية صحافيين  لبنان وطاولت  االعتداءات في  تتالت  فقد 
من التغطية وُهّدد ثالث وُحّقق مع إعالمي واسُتدعي ُمخرج وُحجب موقع وُقّدمت شكوى 
والمصّورين  الصحافّيين  استهداف  اإلسرائيلية  القوات  وواصلت  قناة.  بحق 
وأصابت  الغربية  الضفة  في  الغاز  وقنابل  بالمّطاط  المغّلف  بالرصاص  الفلسطينّيين 
انتهاكاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت  كما  معه.  وحّققت  مراسًال  واحتجزت  منهم  ستة 
في أراضي الـ٤٨، ودهمت عناصرها مركزًا ثقافيًا واعتقلت مديرته وزوجها ومدير معهد 
ممثلة  وتعّرضت  تهديدها،  بعد  كاتبة  سيارة  مجهولون  أحرق  كما  باحث،  مع  وحّققت  آخر 

لحملة تنّمر وشتم. 

حكومة  اعتقلت  صحافي،  مع  الله  رام  في  الفلسطينية  العامة  النيابة  حّققت  وفيما 
واستدعت  ومنتجًا،  ومصّورًا  رابعًا  واحتجزت  ثالثة  غزة  في  األمنية  وأجهزتها  "حماس" 
عمل  وأوقفت  مصّورة  عمل  وعرقلت  معهما،  وحّققت  الصحافيين  نقابة  ومدير  صحافيًا 
العائالت  إحدى  هّددت  كما  يومين،  الضفة  ثالث صحف من  أعداد  إدخال  وأّخرت  قناَتين 
أمام  ومُثل صحافي  إعالمّيان في سوريا،  وناشطان  واعُتقل صحافي  بالقتل.  صحافيًا 
نقابة  إغالق  قضية  في  النشر  حظر  قرار  مخالفته  بحجة  األردن  في  العام  المّدعي 
مقال،  نشر  وُمنع  التقطها  صور  مْحو  على  مصّورًا  األردني  األمن  وأجبر  المعّلمين، 
فجاءت  االنتهاكات  تفاصيل  أما  لباسها.  بسبب  وتشهير  تحقير  لحملة  مذيعة  وتعّرضت 

على الشكل اآلتي: 
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لبنان 
تموز/يوليو ٢٠٢٠

التحقيق مع اإلعالمي رياض قبيسي في محكمة بعبدا بشكوى مدير الجمارك



اعتداءات   ،٢٠٢٠ تموز/يوليو  خالل شهر  لبنان  والثقافية في  اإلعالمية  الساحة  شهدت 
بالجملة على الصحافيين والمراسلين والمصّورين والناشطين، كان أبرزها اعتداء عناصر 
محمد  والمصّورين  سلمان  ومحمد  العنداري  سلمان  المراسَلْين  على  المطار  أمن  جهاز 
حنون وحسام شبارو ومروان طحطح وحسن شعبان بالضرب والدفع، واالعتداء بالضرب 
على الصحافي محمد قليت في األوزاعي، وعلى المحامي والناشط واصف الحركة في 
ض مناصري "حزب الله" للصحافي الحّر حسين شمص وتهديده بالقتل  األشرفية، وتعرُّ

منشوراته. بسبب 
ين  شربل عبود ومها حطيط  من  إلى ذلك، منعت عناصر من مخابرات الجيش الصحافيَّ
معه  وحّقق  ليزا  عمر  الُمخرج  العام  األمن  واستدعى  الحمرا،  شارع  في  مقابالت  إجراء 
على  بعبدا  محكمة  في  قبيسي  رياض  اإلعالمي  مع  التحقيق  تّم  كما  فيديو،  بسبب 
بلديات بشكوى قدح وذّم وتحريض بحق قناة  ٣ رؤساء  برنامجه، وتقّدم  خلفية حلقة من 
"أم تي في" وآخرين بسبب النزاع في بلدة السا، وحجبت وزارة االتصاالت موقع "ش 

م ل" إثر شكوى من نقابة المحامين. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٧/١): عناصر جهاز أمن المطار تعتدي على مراسَلْين و٤ مصّورين بالضرب والدفع

 Sky) نيوز"  قناة "سكاي  كل من مراسل  والدفع على  بالضرب  المطار  أمن  جهاز  عناصر من  اعتدت 
"النشرة" محمد  القناة محمد حنون، ومراسل موقع  المصّور في  العنداري وزميله  News) سلمان 
 (The Daily Star) "سلمان، ومصّور صحيفة "األخبار" مروان طحطح، ومصّور صحيفة "دايلي ستار
حسن شعبان، ومصّور موقع "مستقبل ويب" حسام شبارو، أثناء تغطيتهم إعادة فتح مطار رفيق 
الحريري الدولي والمؤتمر الصحافي لوزير الصحة حمد حسن ووزير األشغال العامة والنقل ميشال 

نجار داخل حرم المطار.

(٧/١): األمن العام يستدعي الُمخرج عمر ليزا وُيحّقق معه بسبب فيديو

استدعت معلومات األمن العام  في بعبدا الُمخرج عمر ليزا، للتحقيق معه في اليوم التالي، على 
خلفية فيديو صّوره ونشره على "فايسبوك" اعُتبر "يمّس بهيبة الباسبور اللبناني واألمن العام"، 

وبعد انتهاء التحقيق ُأطلق سراحه بعد أن وّقع على تّعهد بعدم التعّرض لألمن العام.

(٧/٣): اعتداء بالضرب على المحامي والناشط واصف الحركة في األشرفية

االجتماعية  والشؤون  السياحة  وبوزير  اللبناني  الديمقراطي  بالحزب  مرتبطين  أشخاص  أربعة  اعتدى 
رمزي المشرفية بالضرب المبّرح على المحامي والناشط واصف الحركة، أثناء خروجه من مبنى إذاعة 

"صوت لبنان" في األشرفية، وُنقل إلى مستشفى "أوتيل ديو" للعالج.
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ين من إجراء مقابالت في شارع الحمرا (٧/٦): مخابرات الجيش تمنع صحافيَّ

اللبناني، مراسل قناة  اعترض عنصران بلباس مدني عّرفا عن نفسيهما أنهما من مخابرات الجيش 
"فرانس ٢٤" شربل عبود وبرفقته مصّور من القناة، ومراسلة محطة "الشرق بلومبرغ" من بيروت 
مع  مقابالت صحافية  بإجراء  لهما  للسماح  ترخيص مسبق  على  الحصول  منهما  وطلبا  حطيط،  مها 

المواطنين في شارع الحمرا.

(٧/٨): مناصر "حزب الله" يتعّرضون للصحافي حسين شمص ويهّددونه  بالقتل بسبب منشوراته

منطقة صفير  تواجده في  أثناء  الحّر حسين شمص  للصحافي  الله"  "حزب  مناصري  بعض  تعّرض 
في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقاموا بتهديده بالقتل في حال دخل إلى المنطقة، بسبب انتقاده 

للحزب في مواقفه ومنشوراته على "فايسبوك".

(٧/١٠): التحقيق مع اإلعالمي رياض قبيسي في محكمة بعبدا بشكوى مدير الجمارك

مع  بعبدا،  الخطيب، في محكمة  نازك  القاضية  لبنان  جبل  اإلستئنافي في  العام  المحامي  حّققت 
تحقيق،  سرية  وإفشاء  عام،  موظف  "تحقير  بتهم  قبيسي،  رياض  "الجديد"  قناة  في  اإلعالمي 
وابتزاز"، إثر شكوى مقّدمة من ِقبل المدير العام للجمارك بدري ضاهر، على خلفية حلقة من برنامج 

الفاسد". "فليسقط حكم 

(٧/١٤): شاب يعتدي على الصحافي محمد قليت بالضرب المبرح في األوزاعي

اعتدى شاب على رئيس تحرير موقع "U news" الصحافي محمد قليت بالضرب المبرح أثناء تغطيته 
تظاهرة ضد إزالة التعديات في منطقة األوزاعي، وُنقل الى مستشفى الساحل.

(٧/٢٢): وزارة االتصاالت تحجب موقع "ش. م. ل." إثر شكوى من نقابة المحامين

اإللكتروني  الموقع  اللبنانية حْجب  العامة لالستثمار والصيانة في وزارة االتصاالت  المديرية  قّررت 
القضاء  ألمر  بناء  الموقع  حجب  "قد  جملة  وإضافة  فورية،  بصورة   (shinmimlam) "ش.م.ل"  
حزيران/يونيو   ١٦ في  بيروت  في  المستعجلة  األمور  قاضي  إحالة  على  بناًء  وذلك  اللبناني"، 

الماضي، على خلفية شكوى مقّدمة من نقابة المحامين بحجة "خرق لخصوصية المحامين".
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(٧/٢٣): شكوى قدح وذّم وتحريض بحق قناة "إم تي في" وآخرين بسبب النزاع في السا

المقداد،  رمزي محمد  أحمد، والسا  حيدر  توفيق  راس أسطا علي محمد  بلدية  رئيس  تقّدم كل من 
مي  المحامية  وكيلتهم  بواسطة  عواد،  كامل  علي  محمد  والصوانة  والجنوبية  الشمالية  وعلمات 
الخنساء، بشكوى ضد قناة "أم تي في" (MTV) ممّثلة برئيس مجلس إدارتها ميشال غبريال المّر، 
العالمي سامي  الماروني  لثورة األرز عاطف حرب، ورئيس اإلتحاد  للمجلس األعلى  العام  واألمين 
جرائم  "ارتكاب  بموضوع  محرضًا  أو  شريكًا  أو  متدخًال  أو  فاعًال  التحقيق  يظهره  من  وكل  الخوري، 
التهجير،  بهدف  بعينها  طائفة  حق  في  والكراهية  والعنصرية،  والذم،  والقدح  والتحريض،  التهديد، 
الشيعية،  الطائفة  أبناء  حق  في  مجازر  وارتكاب  القتل،  على  والتحريض  الطائفية،  النعرات  وإثارة 

واالعتداء على أمن الدولة"، وذلك على خلفية النزاع على أراضي السا.
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سوريا
تموز/يوليو ٢٠٢٠

قوات النظام تعتقل الصحافي وضاح محي الدين بسبب منشور في حلب



"فيلق  عناصر من  فاعتقلت   ،٢٠٢٠ تموز/يوليو  االعتقاالت في سوريا خالل شهر  برزت 
ريف  في  الدرويش  وإبراهيم  المختار  حسن  ين  اإلعالميَّ الناشَطين  المعاِرض  الشام" 
حلب.  في  منشور  بسبب  الدين  محي  وضاح  الصحافي  النظام  قوات  واعتقلت  حلب، 

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

ين في ريف حلب (٧/١٧): عناصر من فيلق الشام تعتقل ناشَطين إعالميَّ

ين حسن المختار  ين السوريَّ اعتقلت عناصر من فصيل "فيلق الشام" المعارض، الناشَطين اإلعالميَّ
وحلب  إدلب  ريَفي  بين  الواصلة  المعابر  أحد  إغالق  تغطيتهما  أثناء  لساعات،  الدرويش  وإبراهيم 

بسبب انتشار فيروس كورونا.

(٧/٢٧): قوات النظام تعتقل الصحافي وضاح محي الدين بسبب منشور في حلب

 ،(Facebook) "فايسبوك"  على  عبر صفحته  الباشا،  رضا  حلب  "الميادين" في  قناة  مراسل  أعلن 
أو  االعتقال  سبب  عن  معلومات  أي  ذكر  دون  من  الدين،  محي  وضاح  السوري  الصحافي  اعتقال 
بشكل  النظام  لسيطرة قوات  تخضع  فيها  اعُتقل  التي  المنطقة  أن  العلم  مع  اعتقلته،  التي  الجهة 
أقّل من  الثانية خالل  للمرة  الدين  اعتقال محي  كامل. وبحسب موقع "سناك سوري"، فإن سبب 

أربعة أشهر، هو منشور على صفحته الخاصة على "فايسبوك".
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األمن األردني يوقف الصحافّيين شــادي ســمحان وحســن صفيرة بقضيَتي نشــر
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تعّددت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في األردن خالل شهر تموز/يوليو 
أبرزها إجبار األمن األردني المصّور شربل ديسي على مْحو صور التقطها  ٢٠٢٠، وكان 
العتقال محتّج، وحْظر نائب عام عّمان النشر في قضية إغالقه نقابة المعّلمين، ومثول 
منع  قرار  مخالفة  بحجة  أيام  ثالثة  بعد  عّمان  عام  مّدعي  أمام  العكور  باسل  الصحافي 
الرنتاوي  عريب  للكاتب  مقال  نشر  األردنية  "الدستور"  صحيفة  مْنع  إلى  إضافة  النشر، 
بعنوان "كبيرة يا دولة الرئيس"، وتعّرض المذيعة األردنية ميس المومني لحملة تحقير 

وتشهير بسبب لباسها. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(٧/١): المذيعة األردنية ميس المومني تتعّرض لحملة تحقير وتشهير بسبب تي شيرت

سمعة  "تشويه  لحملة  المومني،  ميس  األردني  التلفزيون  على  األطفال  برامج  مقّدمة  تعّرضت   
Face-) "وقدح وذّم وتحقير وتشهير"، ووصلت إلى ذروتها عندما وجدت صورًا لها على "فايسبوك
تّم  اّدعاءات  إثر  الحملة ضّدها  تحقيرًا وتشهيرًا. وانطلقت  تعليقات مسيئة وجارحة تحمل  book) مع 
ظهورها  بسبب  الجنسية"،  للمثلية  "ترّوج  بأنها  اتهمتها  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  تداولها 
ُترّوج  أنها  اعُتبرت  شيرت"  "تي  ترتدي  وهي  برنامجها  حلقات  إحدى  خالل  التلفزيون  شاشة  على 

لذلك.

(٧/٣): األمن األردني ُيجبر المصّور شربل ديسي على مْحو صور اعتقال محتّج

أجبرت عناصر أمنية أردنية  المصّور شربل ديسي على مْحو صور التقطها لعنصر أمن وهو يعتقل 
أحد المحتجين، خالل وقفة نّظمها نشطاء عند ساحة مسجد الكالوتي في عّمان احتجاجًا على قرارات 
على  وسيادته  األردن  استقرار  تهّدد  والتي  األخيرة،  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 

أراضي الغور.

(٧/٦): صحيفة "الدستور" األردنية تمنع نشر مقال للكاتب عريب الرنتاوي

يا  "كبيرة  عنوان  حمل  الرنتاوي،  عريب  للكاتب  مقال  نشر  األردنية  "الدستور"  صحيفة  إدارة  منعت 
دولة الرئيس"، في إشارة إلى رئيس الوزراء األردني السابق فايز الطراونة. مع العلم أن المقال لم 
يتطّرق إلى أي مّس بالكرامة أو استخدام مفردات مسيئة بحق الطراونة، إنما تطّرق بكل موضوعية 

إلى شخصه ومكانته ذات الثقل السياسي وما خرج منه من تصريحات ُتثير تساؤالت كثيرة.
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(٧/٦): محكمة عّمان تؤّجل جلسة استماع الشهود بقضية ناشر موقع "أحداث اليوم"

 أّجلت محكمة بداية عّمان جلسة االستماع إلى الشهود في القضية المرفوعة من ِقبل وزير الشباب 
األردني فارس بريزات بحق ناشر موقع "أحداث اليوم" اإللكتروني أحمد أبو جعفر، والمتعّلقة بنشر 
الموقع مادة صحافية عن توقيف وزارة الشباب أنشطة وبرامج شبابية كانت قد باشرت فيها الوزارة 

في مرحلة سابقة.

(٧/٧): محكمة االستئناف توافق على إخالء سبيل الصحافي حسن صفيرة بكفالة

 وافقت محكمة االستئناف األردنية على إخالء سبيل الصحافي حسن صفيرة بكفالة، والذي كانت 
األجهزة األمنية قد أوقفته الشهر الماضي على خلفية تقرير صحافي نشره على موقع "الشريط 
اإلخباري"، احتوى على معلومات مغلوطة تتعّلق بإحالة مدير دائرة الجمارك موظفين إلى التقاعد.

(٧/٢٥): نائب عام عّمان ُيغلق نقابة المعّلمين ويحّظر النشر في القضية

اإلعالم  وسائل  في  والتعليق  والتداول  النشر  بمنع  قرارًا  العبدالالت  حسن  عّمان  عام  نائب  أصدر 
اليوم  أصدره في  قرار سابق  بعد  المعّلمين،  نقابة  كافة في قضية  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
وإداراتها،  الفروع  وهيئات  المركزية  الهيئة  وأعضاء  النقابة  مجلس  أعضاء  يد  بكّف  يتعّلق  نفسه، 

وتوقيف النقابة عن العمل وإغالق مقاّرها لمدة عامين.

(٧/٢٨): الصحافي باسل العكور يمُثل أمام مّدعي عام عّمان بحجة مخالفة قرار منع نشر

إثر  عّمان،  العام في  المدعي  أمام  العكور  باسل  الصحافي  اإللكتروني   "٢٤ ناشر موقع "جو  مُثل 
مخالفته  بحجة  الهاشمية،  األردنية  للمملكة  العام  النائب  قبل  من  بحقه  شكوى  على  بناًء  استدعائه 
بحقها.  تعسفية  حكومية  إجراءات  أيام  منذ  تواجه  التي  المعلمين  نقابة  النشر في قضية  منع  قرار 
المعلمين في محافظات  باعتصامات  تتعّلق  ُنشرت  التي  األخبار  أن  العام  للمّدعي  التوضيح   وبعد 

عّدة في المملكة، من دون التطّرق إلى القضايا المنظورة لدى القضاء، قّرر إخالء سبيله.
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فلسطين
تموز/يوليو ٢٠٢٠

مجهولون يحرقون سيارة الكاتبة ناديا حرحش في القدس بسبب مقال



١٤مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

في  الصحافيين  بحق  انتهاكاتها  وتيرة  األمنية  وأجهزتها  "حماس"  حركة  حكومة  صّعدت 
 ٤ الكحلوت  الصحافي أسامة  كّالً من  ٢٠٢٠، فاعتقلت  تموز/يوليو  قطاع غزة خالل شهر 
فيديو،  بسبب  يومًا  اسحق  أبو  وطارق  النجار  مثنى  ين  والصحافيَّ منشور،  بسبب  أيام 
حسان  يوسف  الحّر  والصحافي  الغول  حلمي  والمنتج  الرأس  أحمد  المصّور  واحتجزت 
بسبب تغطيتهم عزاء شاب انتحر، وعرقلت عمل المصّورة والصحافية صافيناز اللوح في 
نقابة  ومدير  فسفوس  إيهاب  الصحافي  من  كّالً  استدعت  كما  نفسها.  المناسبة 
و"العربية  "العربية"  قناَتي  عمل  وأوقفت  معهما،  وحَققت  الغول  لؤي  الصحافيين 
الحدث" ومنعت التعاون معهما بحجة نشرهما "أخبارًا مفبركة"، وقررت تأخير إدخال أعداد 

ثالث صحف يومية من الضفة يومين بحجة كورونا.
إلى ذلك، تعّرض الصحافي أحمد سعيد للتهديد بالقتل من ِقبل إحدى العائالت بسبب 
منشور عن جرائم الشرف، وأّجلت محكمة خانيونس محاكمة الصحافي إيهاب فسفوس 

للمرة الثامنة بتهمة "سوء استعمال شبكة االنترنت". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٧/٢): محكمة خانيونس تؤّجل محاكمة الصحافي إيهاب فسفوس وشرطة "حماس" تستدعيه

الحّر  والمصّور  الصحافي  محاكمة  "حماس"،  حركة  لحكومة  التابعة  خانيونس  صلح  محكمة  أّجلت   
إيهاب فسفوس مرة ثامنة، إلى ٧ أيلول/سبتمبر المقبل، بتهمة "سوء استعمال شبكة االنترنت" 
ذاته  اليوم  وفي  المباحث.  جهاز  من  عناصر  أيدي  على  للضرب  تعّرض  لفتى  تصويره  قضية  في 
استدعته شرطة "حماس" للتحقيق لكنه رفض الحضور، ثم استدعته الشرطة بعد ١٨ يومًا وحّققت 

معه بسبب شكوى مقّدمة من صاحب مصنع بحجة أنه أقدم على رمي الحجارة باتجاه مصنعه.

(٧/٤): أمن "حماس" يحتجز صحافّيًا ومصّورًا ومنتجًا ويعرقل عمل صحافية بسبب تغطيتهم عزاء

"كتائب  المسّلح  وذراعها  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  األمنية  األجهزة  من  عناصر  احتجزت 
الشركة  والمنتج في  الرأس،  أحمد  الفلسطينية  اإلعالمية  المجموعة  المصّور في شركة  القسام"، 
وكالة  والصحافية في  المصّورة  عمل  عرقلت  فيما  حسان،  يوسف  الحّر  والصحافي  الغول،  حلمي 

"أمد" المحّلية صافيناز اللوح بسبب تغطيتهم عزاء شاب انتحر في شمال قطاع غزة.

(٧/٨): أمن "حماس" يستدعي مدير نقابة الصحافيين لؤي الغول وُيحّقق معه 

استدعى جهاز األمن الداخلي التابع لحكومة حركة "حماس" الصحافي الحّر ومدير نقابة الصحافيين 
عمله  حول  ساعات،  ثالث  لمدة  التالي  اليوم  في  معه  وحّقق  الغول،  لؤي  غزة  في  الفلسطينيين 

الصحافي والنقابي في القطاع وعالقته مع بعض الصحافيين.

التقرير الشهري/تموز/يوليو ٢٠٢٠ (فلسطين)
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(٧/٩): "مباحث حماس" تعتقل الصحافي أسامة الكحلوت بسبب منشور

منزله  من  الكحلوت  أسامة  الحّر  الصحافي  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  العامة  المباحث  اعتقلت 
خلفية  على  جريمة"،  وقوع  دون  الحيلولة  وعدم  االنتحار  على  "التحريض  بتهمة  غزة،  قطاع  وسَط 
منشور على "فايسبوك"، وأطلقت سراحه بعد ٤ أيام بكفالة عائلته مع إمكانية العودة للتحقيق مرة 

أخرى من دون تحديد موعد.

(٧/١٥): "حماس" توقف عمل قناَتي "العربية" و"العربية الحدث" وتمنع التعاون معهما

أوقفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حركة "حماس" عمل قناَتي "العربية" و"العربية الحدث" داخل 
قطاع غزة، ومنعت شركة "جي.سي.آي" (GCI) اإلعالمية أو أي شركات إنتاج تلفزيوني من التعاون 
إلى  أفرادها  أحد  وهروب  إسرائيل  مع  التعاون  بتهمة  خلية  اعتقال  عن  تقارير  بّثهما  إثر  معهما، 

إسرائيل، وقد وصفتها الحركة بأنها "أخبار مفبركة".

ين مثنى النجار وطارق أبو اسحق بسبب فيديو (٧/٢٠): "حماس" توقف الصحافيَّ

مثنى  "الحدث"  صحيفة  مراسل  غزة  قطاع  في  "حماس"  لحكومة  التابعة  العامة  النيابة  أوقفت   
تحقيق  من  أيام  أربعة  بعد  كاذبة"،  أخبار  "نشر  بتهمة  اسحق،  أبو  طارق  الحّر  والصحافي  النجار، 
الشرطة الفلسطينية في خانيونس معهما، على خلفية نشرهما على حسابيهما على "فايسبوك" 
مالية  بكفالة  التالي  اليوم  في  عنهم  وأفرجت  العامة،  الثانوية  شهادة  زّورت  لفتاة  فيديو  مقطع 

ونشر اعتذار.

(٧/٢١): "حماس" تؤّخر دخول ثالث صحف من الضفة يومين بحجة "كورونا"

الصحف  أعداد  إدخال  بتأخير  يقضي  قرارًا  "حماس"  حركة  لحكومة  التابع  اإلعالمي  المكتب  أصدر 
لمدة  غزة  قطاع  إلى  الغربية  الضفة  من  و"القدس"،  و"األيام"  الجديدة"  "الحياة  الثالث  اليومية 

يومين، بحجة ضمان عدم انتقال فيروس "كورونا" إلى القطاع. 

(٧/٢٧): تهديد الصحافي أحمد سعيد بالقتل في غزة بسبب منشور

هاجمت عائلة إحدى الفتيات المقتوالت في قطاع غزة على خلفية ما ُيسّمى بـ جرائم الشرف" منزل 
مدير وصاحب تلفزيون "بلدنا" اإللكتروني ومقّدم البرامج في إذاعة "زمن إف.إم." المحلية أحمد 
سعيد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهّددته بالقتل، على خلفية نشره منشورًا على حسابه 

على "فايسبوك" ينتقد فيه عملية المصالحة واإلفراج عن والد الفتاة (القاتل).

١٥مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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المعدني  بالرصاص  الفلسطينّيين  المصّورين  استهداف  اإلسرائيلية  القوات  واصلت 
جعفر  من  كًال  فأصابت   ،٢٠٢٠ تموز/يوليو  شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  الغاز  وقنابل 
حمود  ومحمد  تركمان  علي  ومحمد  الجيوسي  وفادي  نوباني  ابراهيم  وأيمن  اشتيه 
تركمان وعصام ريماوي، كما احتجزت مراسل وكالة "األناضول" التركية قيس أبو سمرة 
ثالث ساعات للتحقيق معه حول عمله الصحافي. أما النيابة العامة الفلسطينية في رام 
الله فقد حّققت مع الصحافي أشرف النبالي بسبب منشور على "فايسبوك". وفي ما 

يلي أبرز التفاصيل:

كفر  في  مسيرة  تغطيتهم  خالل  بالرصاص  مصّورين   ٣ تستهدف  اإلسرائيلية  القوات   :(٧/١٢)
قدوم

استهدفت القوات اإلسرائيلية بالرصاص المعدني المغلف بالمّطاط، كّالً من مصّور وكالة الصحافة 
الفرنسية جعفر زاهد حسين اشتيه الذي أصيب برصاصة في ساقه اليسرى، ومصّور وكالة "وفا" 
تلفزيون  في  والمصّور  اليمنى،  ساقه  في  مماثلة  برصاصة  أصيب  الذي  نوباني  ابراهيم  أيمن 
يده  أصابع  أطراف  في  أيضًا  برصاصة  أصيب  الذي  الجيوسي  فايز  فادي  الرسمي  "فلسطين" 

اليمنى، خالل تغطيتهم مسيرة لمناهضة االستيطان في بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية.

(٧/١٥): القوات اإلسرائيلية تحتجز الصحافي قيس أبو سمرة وُتحّقق معه شمال رام الله

 احتجزت القوات اإلسرائيلية مراسل وكالة "األناضول" التركية قيس أبو سمرة  لمدة ثالث ساعات، 
أثناء مروره على حاجز عسكري بالقرب من قرية النبي صالح، وحّققت معه حول عمله الصحافي.

(٧/٢٢): النيابة العامة في رام الله ُتحّقق مع الصحافي أشرف النبالي بسبب منشور

بتهمة  النبالي،  أشرف  الحّر  الصحافي  مع  الله  رام  مدينة  في  الفلسطينية  العامة  النيابة  حّققت 
ينتقد  "فايسبوك"،  على  له  منشور  خلفية  على  اإللكترونية،  الجرائم  قانون  بحسب  "التشهير"، 

إحدى الشركات التي رفضت صرف شيك ألحد المواطنين.
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(٧/٢٤): القوات اإلسرائيلية تستهدف ٣ مصّورين بالرصاص وقنابل الغاز في بيتونيا

استهدفت القوات اإلسرائيلية كّالً من مصّور وكالة "رويترز" (Reuters) محمد علي تركمان، ومصّور 
وكالة "جي ميديا" اإلعالمية محمد حمود تركمان، والمصّور الحّر عصام ريماوي، بالرصاص المعدني 
المغّلف بالمّطاط وقنابل الصوت والغاز المسّيل للدموع، لمنعهم من تغطية اقتحامها بلدة بيتونيا 

غرب مدينة رام الله.



الـ٤٨  أراضي  الفلسطينّيين في  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت 
و"المعهد  الثقافي  "يبوس"  مركز  عناصرها  فدهمت   ،٢٠٢٠ تموز/يوليو  شهر  خالل 
الوطني للموسيقى" واعتقلت  كّالً من مديرة المركز رانيا الياس وزوجها سهيل خوري، 
وقت  في  سراحهم  وأطلقت  شفق،  الغول  داوود  شفق"  القدس  فنون  "شبكة  ومدير 
فيما  اإلسرائيلية"،  السيادة  "خرق  بتهمة  التفكجي  خليل  الباحث  مع  حَققت  كما  الحق، 
شركة  تقنيات  تصدير  وْقف  الدولية"  العفو  "منظمة  طلب  المركزية  المحكمة  رفضت 

تجسس لمراقبة صحافيين وناشطين ومعارضين.
وُسّجل أيضًا إحراق مجهولين سيارة الكاتبة الحّرة ناديا حرحش بعد تلقيها تهديدات بسبب 
مقال، وتعّرض الممّثلة أميرة حبش لحملة تنّمر وشتم بسبب فيديو على "فايسبوك". 

وفي ما يلي أهّم التفاصيل:

(٧/١): مجهولون يحرقون سيارة الكاتبة ناديا حرحش في القدس بسبب مقال

أحرق مجهولون سيارة الكاتبة الحّرة ناديا حرحش أمام منزلها في بيت حنينا في القدس، بعد تعّرضها 
تّم إحراق  البنوك، حيث  للتهديد بسبب أحد مقاالتها عن قضية شاب واجه شكوى قضائية من أحد 

السيارة في اليوم الذي ُنشر فيه مقال آخر عن القضية ذاتها.

(٧/٨): الشرطة اإلسرائيلية ُتحّقق مع الباحث خليل التفكجي بتهمة خرق السيادة 

ساعات  أربع  التفكجي  خليل  االستيطان  شؤون  في  والباحث  الخبير  مع  اإلسرائيلية  الشرطة  حّققت 
على خلفية عمله البحثي، وبتهمة "خرق السيادة اإلسرائيلية، بعد دهمها مكتبه في دائرة الخرائط في 

المسكوبية. شرطة  مركز  إلى  واقتياده  القدس،  في  العربية  الدراسات  جمعية 

(٧/١٤): محكمة إسرائيلية ترفض طلب "منظمة العفو" وْقف تصدير تقنيات شركة تجّسس

رفضت المحكمة المركزية في إسرائيل العريضة التي قّدمتها "منظمة العفو الدولية" التي تطالب 
تقنيات  باستخدام  االشتباه  بعد   ،(NSO) "إن.إس.أو."  لشركة  الممنوح  التصدير  ترخيص  بإلغاء 
الشركة في مراقبة صحافيين وناشطين ومعارضين في دول عّدة، على الرغم من تقديم المنظمة 

أدلة تربط الشركة بهجمات طاولت ناشطين ومدافعين عن حقوق االنسان.
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(٧/١٨): الممّثلة أميرة حبش تتعّرض لحملة تنّمر وشتم بسبب فيديو على "فايسبوك"

مواقع  على  عّدة،  أيامًا  استمرت  وشتم  تنّمر  لحملة  حبش  أميرة  الفلسطينية  الممّثلة  تعّرضت 
الفّني  الفّنانين والقطاع  إلى حقوق  بااللتفات  التواصل اإلجتماعي، بعد نشرها فيديو تطالب فيه 

الفلسطيني في ظّل جائحة كورونا. 

(٧/٢٣): الشرطة اإلسرائيلية تدهم مركز "يبوس" الثقافي و"المعهد الوطني للموسيقى"

مركز  الجمعيات،  ومسّجلي  الضرائب  ومفّتشي  اإلسرائيلية  الشرطة  من  مشتركة  قوة  دهمت 
القدس،  مدينة  في  سعيد)  ادوارد  (معهد  للموسيقى"  الوطني  و"المعهد  الثقافي  "يبوس" 
بالتزامن مع اعتقال كل من مدير "شبكة فنون القدس شفق" داوود الغول شفق الذي تم تمديد 
الثلثاء ٢٨ تموز ثم إطالق سراحه بعد انتهاء فترة التمديد، ومديرة مركز "يبوس"  اعتقاله إلى يوم 
اللذين ُأطلق سراحهما في اليوم نفسه، بتهم "تمويل االرهاب،  رانيا الياس وزوجها سهيل خوري 

وتبييض األموال، وعدم التصريح عن مداخيل“.
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لبنان  في  والناشطين  والمراسلين  والمصّورين  الصحافّيين  على  االعتداءات  نُشطت 
خالل شهر تموز/يوليو ٢٠٢٠، وطاولت ثمانية منهم، فيما ُمنع اثنان من التغطية وُهّدد 
قناة.  بحق  شكوى  وُقّدمت  موقع  وُحجب  ُمخرج  واسُتدعي  إعالمي  مع  وُحّقق  ثالث 
الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  استهداف  اإلسرائيلية  القوات  وواصلت 
منهم  ستة  وأصابت  الغربية  الضفة  في  الغاز  وقنابل  بالمّطاط  المغّلف  بالرصاص 
واحتجزت مراسًال وحّققت معه. كما تابعت الشرطة اإلسرائيلية انتهاكاتها في أراضي الـ
٤٨ ودهمت عناصرها مركزًا ثقافيًا واعتقلت مديرته وزوجها ومدير معهد آخر وحّققت مع 
تنّمر  لحملة  ممثلة  وتعّرضت  تهديدها،  بعد  كاتبة  سيارة  مجهولون  أحرق  فيما  باحث، 

وشتم.
حكومة  اعتقلت  صحافي،  مع  الله  رام  في  الفلسطينية  العامة  النيابة  حّققت  وفيما   
واستدعت  ومنتجًا،  ومصّورًا  رابعًا  واحتجزت  ثالثة  غزة  في  األمنية  وأجهزتها  "حماس" 
عمل  وأوقفت  مصّورة  عمل  وعرقلت  معهما،  وحّققت  الصحافيين  نقابة  ومدير  صحافيًا 
العائالت  إحدى  هّددت  كما  يومين،  الضفة  ثالث صحف من  أعداد  إدخال  وأّخرت  قناَتين 
أمام  ومُثل صحافي  إعالمّيان في سوريا،  وناشطان  واعُتقل صحافي  بالقتل.  صحافيًا 
نقابة  إغالق  قضية  في  النشر  حظر  قرار  مخالفته  بحجة  األردن  في  العام  المّدعي 
مقال،  نشر  وُمنع  التقطها،  صور  مْحو  على  مصّورًا  األردني  األمن  وأجبر  المعّلمين، 

وتعّرضت مذيعة لحملة تحقير وتشهير بسبب لباسها.
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:

بالجملة  اعتداءات   ،٢٠٢٠ تموز/يوليو  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  شهدت  لبنان،  في 
المطار  أمن  جهاز  عناصر  اعتداء  أبرزها  كان  والناشطين،  والمصّورين  والمراسلين  الصحافيين  على 
ومروان  وحسام شبارو  حنون  محمد  والمصّورين  ومحمد سلمان  العنداري  المراسَلْين سلمان  على 
قليت في  الصحافي محمد  على  بالضرب  واالعتداء   ،(٧/١) والدفع  بالضرب  طحطح وحسن شعبان 
مناصري  ض  وتعرُّ  ،(٧/٣) األشرفية  الحركة في  واصف  والناشط  المحامي  وعلى   ،(٧/١٤) األوزاعي 

"حزب الله" للصحافي الحّر حسين شمص وتهديده بالقتل بسبب منشوراته (٧/٨).
إجراء  من  حطيط   ومها  عبود  شربل  ين   الصحافيَّ الجيش  مخابرات  من  عناصر  منعت  ذلك،  إلى 
مقابالت في شارع الحمرا (٧/٦)، واستدعى األمن العام الُمخرج عمر ليزا وحّقق معه بسبب فيديو 
(٧/١)، كما تّم التحقيق مع اإلعالمي رياض قبيسي في محكمة بعبدا على خلفية حلقة من برنامجه 
التلفزيوني (٧/١٠)، وتقّدم ثالثة رؤساء بلديات بشكوى قدح وذّم وتحريض بحق قناة "أم تي في" 
shinmim-)"النزاع في بلدة السا (٧/٢٣)، وحجبت وزارة االتصاالت موقع "ش م ل وآخرين بسبب 

lam)  إثر شكوى من نقابة المحامين (٧/٢٢).
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الشام"  ٢٠٢٠، فاعتقلت عناصر من "فيلق  برزت االعتقاالت خالل شهر تموز/يوليو  سوريا،  وفي 
واعتقلت   ،(٧/١٧) حلب  ريف  الدرويش في  وإبراهيم  المختار  ين حسن  اإلعالميَّ الناشَطين  المعاِرض 

قوات النظام الصحافي وضاح محي الدين بسبب منشور في حلب (٧/٢٧).

 ،٢٠٢٠ تموز/يوليو  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تعّددت  األردن،  وفي 
وكان أبرزها إجبار األمن األردني المصّور شربل ديسي على مْحو صور التقطها العتقال محتّج (٧/٣)، 
باسل  الصحافي  ومثول   ،(٧/٢٥) المعّلمين  نقابة  إغالقه  قضية  في  النشر  عّمان  عام  نائب  وحْظر 
العكور أمام مّدعي عام عّمان بعد ثالثة أيام بحجة مخالفة قرار منع النشر، إضافة إلى مْنع صحيفة 
"الدستور" األردنية نشر مقال للكاتب عريب الرنتاوي بعنوان "كبيرة يا دولة الرئيس" (٧/٦)، وتعّرض 

المذيعة األردنية ميس المومني لحملة تحقير وتشهير بسبب لباسها (٧/١).

الضفة الغربية، واصلت القوات اإلسرائيلية استهداف المصّورين الفلسطينّيين بالرصاص  وفي 
المعدني المغّلف بالمّطاط وقنابل الغاز خالل شهر تموز/يوليو ٢٠٢٠، فأصابت كًال من جعفر اشتيه 
وأيمن ابراهيم نوباني وفادي الجيوسي في كفر قدوم (٧/١٢)، ومحمد علي تركمان ومحمد حمود 
تركمان وعصام ريماوي في بيتونيا (٧/٢٤)، كما احتجزت مراسل وكالة "األناضول" التركية قيس أبو 
الفلسطينية في  العامة  النيابة  أما  للتحقيق معه حول عمله الصحافي (٧/١٥).  سمرة ثالث ساعات 

رام الله فقد حّققت مع الصحافي أشرف النبالي بسبب منشور على "فايسبوك" (٧/٢٢).

وفي قطاع غزة، صّعدت حكومة حركة "حماس" وأجهزتها األمنية وتيرة انتهاكاتها بحق الصحافيين 
منشور  بسبب  أيام   ٤ الكحلوت  أسامة  الصحافي  من  كّالً  فاعتقلت   ،٢٠٢٠ تموز/يوليو  شهر  خالل 
ين مثنى النجار وطارق أبو اسحق يومًا بسبب فيديو (٧/٢٠)، واحتجزت المصّور أحمد  (٧/٩)، والصحافيَّ
انتحر،  شاب  عزاء  تغطيتهم  بسبب  حسان  يوسف  الحّر  والصحافي  الغول  حلمي  والمنتج  الرأس 
مدير  استدعت  كما   .(٧/٤) نفسها  المناسبة  اللوح في  والصحافية صافيناز  المصّورة  عمل  وعرقلت 
نقابة الصحافيين لؤي الغول (٧/٨) وحَققت معه، وأوقفت عمل قناَتي "العربية" و"العربية الحدث" 
ومنعت التعاون معهما بحجة نشرهما "أخبارًا مفبركة" (٧/١٥)، وقررت تأخير إدخال أعداد ثالث صحف 

يومية من الضفة يومين بحجة كورونا (٧/٢١).

إلى ذلك، تعّرض الصحافي أحمد سعيد للتهديد بالقتل من ِقبل إحدى العائالت بسبب منشور عن 
الثامنة  للمرة  فسفوس  إيهاب  الصحافي  محاكمة  خانيونس  محكمة  وأّجلت   ،(٧/٢٧) الشرف  جرائم 
ثم  نفسه،  اليوم  في  للتحقيق  الشرطة  واستدعته   (٧/٢) االنترنت"  شبكة  استعمال  "سوء  بتهمة 

استدعته بعد ١٨ يومًا وحّققت معه.
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خالل  الفلسطينّيين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
شهر تموز/يوليو ٢٠٢٠، فدهمت عناصرها مركز "يبوس" الثقافي و"المعهد الوطني للموسيقى" 
القدس  فنون  "شبكة  ومدير  خوري،  سهيل  وزوجها  الياس  رانيا  المركز  مديرة  من  كّالً  واعتقلت  
شفق" داوود الغول شفق، وأطلقت سراحهم في وقت الحق (٧/٢٣)، كما حَققت مع الباحث خليل 
"منظمة  طلب  المركزية  المحكمة  رفضت  فيما   ،(٧/٨) اإلسرائيلية"  السيادة  "خرق  بتهمة  التفكجي 
العفو الدولية" وْقف تصدير تقنيات شركة تجسس لمراقبة صحافيين وناشطين ومعارضين (٧/١٤). 
مقال  بسبب  تهديدات  تلقيها  بعد  حرحش  ناديا  الحّرة  الكاتبة  سيارة  مجهولين  إحراق  أيضًا  وُسّجل 

(٧/١)، وتعّرض الممّثلة أميرة حبش لحملة تنّمر وشتم بسبب فيديو على "فايسبوك" (٧/١٨).
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