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قصير)،  سمير  (عيون  "سكايز"  والثقافية  اإلعالمية  الحريات  عن  الدفاع  مركز  رَصد 
سلسلة من االنتهاكات بحق الصحافيين والمراسلين والمصّورين والشعراء والناشطين 
اإلعالميين خالل شهر أيار/مايو ٢٠٢٠، في البلدان األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا 

واألردن وفلسطين.
خالل  سّيما  وال  لبنان  في  والمصّورين  الصحافيين  بحق  االعتداءات  استمّرت  فقد 
العمل  عن  مذيع  أوقف  فيما  منهم،  سبعة  وطاولت  المطلبية،  التظاهرات  تغطيتهم 
عن  صحافيًا   ٦٨ وأوقف  منشورات.  خلفية  على  للتحقيق  وإعالمية  صحافي  واسُتدعي 
العمل في األردن واعُتدي على مصّور وُمنع مديرو المستشفيات من التصريح لإلعالم. 
بسبب  شهرين  العمل  من  مراسلة  وُمنعت  سوريا  في  إعالميان  ناشطان  واعُتقل 
الـ٤٨ شاعرة فلسطينية  أراضي  الشرطة اإلسرائيلية في  اعتقلت  كما  أيضًا.  منشورات 
ين، فيما مَنع جندي إسرائيلي طاقم قناة تلفزيونية من التصوير في  وحّققت مع صحافيَّ
الضفة الغربية التي اعتدت فيها الشرطة الفلسطينية على صحافي وأمن مقر الحكومة 
التطبيع  بحجة  غزة  قطاع  في  عربية  قنوات  مشاهدة  بتحريم  فتوى  وصدرت  آخر،  على 
"فايسبوك" حسابات  إدارة  إغالق  وكان الفتًا  فيديو.  بسبب  واعتقل مسّلحون صحافيًا 
التي  المعايير  توافقها مع  بحجة عدم  الثالث  الفلسطينية  المناطق  ستة صحافّيين في 

وضعتها. أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:
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لبنان 
أيار/مايو ٢٠٢٠

عناصر حركة أمل تعتدي على الصحافي بشير أبو زيد في كفررمان بسبب منشور



المطلبية  التظاهرات  تغطيتهم  أثناء  والمصّورين  الصحافيين  بحق  االنتهاكات  تواصلت 
في لبنان خالل شهر أيار/مايو ٢٠٢٠، فاعتدى عنصر أمني بالضرب على مراسلة  قناة 
الجيش  من  عناصر  ومنعت  عبدالله،  أحمد   "LBCI" قناة  ومراسل  إدريس  رنين   "MTV"
وأمن الدولة كًال مراسلة قناة "الجديد" ليال سعد والمصّور محمد السمرا ومراسلة قناة 
"MTV" ميريال بو خليل والمصّور فرناندو حويك من التصوير خالل تفريقها للمتظاهرين 
على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، فيما اعتدت عناصر تابعة لحركة "أمل" بالضرب 
على رئيس تحرير جريدة "١٧ تشرين" الصحافي بشير أبو زيد على خلفية منشور له على 

"فايسبوك".

للتحقيق  شروف  أيمن  الصحافي  راشيا  في  الجيش  مخابرات  استدعاء  ل  ُسجِّ وكذلك، 
والتحقيق  مرتين  صادق  ديما  اإلعالمية  الجنائية"  "المباحث  ومكتب  منشورات،  بسبب 
ومساِعدته  سالمة  رياض  لبنان  حاكم مصرف  ِقبل  من  بحّقها  شكوى  خلفية  على  معها 
وشقيقه بتهم "النيل من مكانة الدولة المالية والتحريض". وكان ملفتًا منع إدارة إذاعة 
"الشرق" كًال من المذيع محمد السباعي ومهندس الصوت محمود المصري من الدخول 
واعُتبرت  السباعي  تالها  التي  النشرات  إحدى  مة  مقدِّ خلفية  على  اإلذاعة  مقّر  إلى 

موّجهة ضد الرئيس سعد الحريري. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٥/٧): مخابرات الجيش في راشيا تستدعي الصحافي أيمن شروف للتحقيق بسبب منشورات

 استدعى مكتب مخابرات الجيش اللبناني في ثكنة راشيا الصحافي أيمن شروف للتحقيق معه ظهر 
شروف  ورفض  مقاالت.  أو  منشورات  بسبب  أنها  وُرّجح  األسباب،  توضيح  دون  من  التالي  اليوم 
لمعرفة  للمحكمة،  استفسار  بطلب  العسكري  القضاء  أمام  دياال شحادة  وتقّدمت محاميته  المثول، 

القانونية. أسباب االستدعاء وتبيان كامل تفاصيله 

(٥/١٢): المباحث الجنائية تستدعي اإلعالمية ديما صادق وُتعاِود استدعاءها بعد ستة أيام

استدعى مكتب المباحث الجنائية هاتفيًا اإلعالمية ديما صادق للمثول أمامه بعد ثالثة أيام، من دون 
قرار  "بسبب  المذكور  المكتب  أمام  تمُثل  لن  أنها  صادق  أعلنت  يومين  وبعد  األسباب،  توضيح 
أمامه  للمثول  ثانية  مرة  نفسه صادق  المكتب  استدعى  أيار/مايو   ١٨ وفي  التجول".  مْنع  الحكومة 
رياض سالمة  لبنان  حاكم مصرف  بحقها من  التحقيق معها بشكوى مقّدمة  جرى  يومين، حيث  بعد 
ومساِعدته ماريان حويك وشقيقه رجا سالم، بتهم النيل من مكانة الدولة المالية، وتحريض الطبقة 

الفقيرة على حاكم مصرف لبنان، واإلساءة إلى سمعة القطاع المصرفي.
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وزارة  أمام  إدريس  ورنين  عبدالله  أحمد  ين  الصحافيَّ على  بالضرب  يعتدي  أمني  عنصر   :(٥/٢١)
الطاقة

اعتدى عنصر أمني باللباس المدني بالضرب على مراسلة قناة "MTV" رنين إدريس، ومراسل قناة 
التي  التظاهرة  تغطيتهما  أثناء  عبدالله  أحمد   (LBCI) إنترناشونال"  لإلرسال  اللبنانية  "المؤسسة 
قامت بها مجموعة من الناشطين أمام وزارة الطاقة والمياه في منطقة كورنيش النهر في بيروت.

(٥/٢٢): عناصر من حركة "أمل" تعتدي على الصحافي بشير أبو زيد في كفررمان بسبب منشور 

اعتدت عناصر تابعة لحركة "أمل" بالضرب على رئيس تحرير جريدة "١٧ تشرين" الصحافي بشير أبو 
زيد في بلدته كفررمان في جنوب لبنان، على خلفية منشور له على "فايسبوك" (Facebook) قال 

فيه "أطفوا قّدام بيت نبيه بري، وضّووا بيوت الناس".

(٥/٢٣): إذاعة "الشرق" تمنع المذيع محمد السباعي من دخول مقّرها

منعت إدارة إذاعة "الشرق" كًال من المذيع محمد السباعي ومهندس الصوت محمود المصري من 
كانت  مقّدمتها  سّيما  وال  السباعي  تالها  التي  الظهيرة  نشرة  أن  بحّجة  اإلذاعة  مقّر  إلى  الدخول 
أو  النشرة  في  ُيسمِّ  لم  السباعي  أن  علمًا  الحريري،  سعد  السابق  الحكومة  رئيس  ضد  موّجهة 

عناوينها الحريري أو سواه.

(٥/٢٧): شكوى قدح وذّم بحّق اإلعالمية مريم البسام بسبب تغريدة عن الرئيس كامل األسعد

أمام  بشكوى  لينا حسن سعد،  األسعد،  كامل  الراحل  األسبق  النواب  مجلس  رئيس  أرملة  تقّدمت 
الجواد، ضد مديرة األخبار في تلفزيون  العامة اإلستئنافية بواسطة وكيلها المحامي حسام  النيابة 
"الجديد" اإلعالمية مريم البسام بجرم "القدح والذّم والتحقير"، على خلفية تغريدة نشرتها البسام 
على "توتير" قبل عشرة أيام لمناسبة ذكرى التوقيع على اتفاق ١٧ أيار، تنتقد فيها الرئيس األسعد 

ومواقفه.

(٥/٣١): عناصر من الجيش وأمن الدولة تمنع البّث والتصوير على طريق بعبدا

ليال  الدولة فريق عمل قناة "الجديد" الذي ضّم المراسلة  اللبناني وأمن  منعت عناصر من الجيش 
خليل  بو  ميريال  المراسلة  ضّم  الذي   "MTV" قناة  عمل  وفريق  السمرا،  محمد  والمصّور  سعد 
والمصّور فرناندو حويك، من التصوير خالل تفريقها للمتظاهرين عند مفترق القصر الجمهوري في 

بعبدا، واستمر المنع إلى ما بعد ذلك.

٦مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/أيار/مايو ٢٠٢٠ (لبنان)

info@skeyesmedia.orgwww.skeyesmedia.org SK_eyes



٧مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/أيار/مايو ٢٠٢٠ (سوريا)

info@skeyesmedia.orgwww.skeyesmedia.org SK_eyes

سوريا
أيار/مايو ٢٠٢٠

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ُتطالب باإلفراج عن ٤٢٢ مواطنًا صحفيًا معتقلين في سوريا



أيار/مايو  شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت 
٢٠٢٠، وكان أبرزها اعتقال األمن الجنائي في الالذقية الناشطة اإلعالمية ندى مشرقي 
وزوجها، والجیش الوطني المدعوم تركّيًا الناشط اإلعالمي محمود الدمشقي في ریف 
حلب، بسبب منشورات، وإلغاء اّتحاد إعالميي حلب وريفها عضوية الناشطة يقين بيدو 
العمل  من  فتاح  فيفيان  المراسلة  الكردية  الذاتية  اإلدارة  ومْنع  صحفي،  حديث  بسبب 
شهرين في مناطق نفوذها بحجة "اإلساءة إلى الشهداء وعوائلهم". وفي ما يلي أهم 

التفاصيل:

(٥/١٠): اإلدارة الذاتية الكردية تمنع المراسلة فيفيان فتاح من العمل شهرين في مناطق نفوذها

"رووداو"  قناة  مراسلة  الكردية،  الذاتية  اإلدارة  في  اإلعالم  لمكتب  المشتركة  الرئاسة  أوقفت 
(Rudaw) التلفزيونية فيفيان فتاح عن ممارسة أي نشاط إعالمي في مناطق نفوذ اإلدارة، شمال 
الشهداء  إلى  "أساءت  أنها  بحجة  القرار،  صدور  تاريخ  من  تبدأ  شهرين  لمدة  سوريا،  وشرق 

وعوائلهم".

(٥/١٨): الجیش الوطني المدعوم تركّيًا يعتقل الناشط اإلعالمي محمود الدمشقي في ریف حلب

الناشط  تركیا،  من  المدعوم  السوري"،  الوطني  "الجیش  لـ  التابعة  العسكریة  الشرطة  اعتقلت 
بسبب  حلب،  عفرین شمال  ریف  جندیرس في  منطقة  الدمشقي في  محمود  السوري  اإلعالمي 
صدور  على  التركي  العَلم  وضع  فیه  انتقد   ،(Facebook) "فایسبوك"  على  صفحته  على  منشور 

عناصر من "الجیش الوطني".

(٥/٢٥): األمن الجنائي في الالذقية يعتقل الناشطة ندى مشرقي وزوجها بسبب منشور

اعتقل فرع األمن الجنائي في مدينة الالذقية مسؤولة صفحة "مجموعة شبكة أخبار الالذقية" على 
للنيل من  كاذبة  أخبار  بتهمة "نشر  علي،  وائل  وزوجها  ندى مشرقي  الناشطة  موقع "فايسبوك" 
وأكدت  القضاء،  أهانت  تكون  أن  نفت مشرقي  حين  القضائية"، في  السلطة  وتحقير  الدولة  هيبة 

أنها نشرت منشورًا متداوًال في "فايسبوك".
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(٥/٣٠): اّتحاد إعالميي حلب وريفها ُيلغي عضوية الناشطة يقين بيدو بسبب حديث صحفي

ألغى "اّتحاد إعالميي حلب وريفها" عضوية الناشطة اإلعالمية السورية يقين ياسر بيدو المعروفة 
باسم ميرنا حسن، بسبب حديثها خالل مقابلة على منصة "عيني عينك"، والذي تناولت فيه واقع 
ُبذلت  التي  الجبارة  الجهود  أن كالمها "نسف  االّتحاد  اعتبر  السورية، حيث  الثورة  بداية  اإلعالم منذ 

في الجانب اإلعالمي للثورة منذ صيحة الحرية األولى“.
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األردن
أيار/مايو ٢٠٢٠

أمن مطار الملكة علياء يعتدي على المصّور محمد المغايضة ويمنعه من التصوير



١١مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

طغى توقيف ٦٨ صحافيًا عن العمل على الساحة اإلعالمية والثقافية في األردن خالل 
شهر أيار/مايو ٢٠٢٠. فقد أوقفت صحيفة "الرأي" ٥٩ صحافيًا عن العمل مؤقتًا لشهري 
قسم  يتلقى  حيث  فئات  ثالث  إلى  فيها  العاملين  وقّسمت  وأيار/مايو  نيسان/أبريل 
أوقفت  كما  مؤقتًا،  العمل  عن  أوقفوا  والباقون  منه   ٪٧٠ وقسم  كامًال  راتبه  منهم 
٦٠٪ من  تخفيض  حزيران وسيتم  العمل خالل شهر  "الغد" تسعة صحافّيين عن  صحيفة 

أجورهم.
من  ومنعه  المغايضة  محمد  المصّور  على  علياء  الملكة  مطار  أمن  اعتدى  ذلك،  إلى 
إال  كورونا  عن  لإلعالم  التصريح  من  المستشفيات  مديري  الصحة  وزير  ومَنع  التصوير، 
ض الرسام األردني رأفت الخطيب لحملة تخوين وتنّمر بسبب كاريكاتور.  بموافقته، وتعرَّ

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٥/٥): أمن مطار الملكة علياء يعتدي على المصّور محمد المغايضة ويمنعه من التصوير

صحيفة  في  المصّور  على  عّمان،  في  الدولي"  علياء  "الملكة  مطار  أمن  عناصر  من  عدد  اعتدى 
"الغد" األردنية محمد المغايضة، ومنعوه مع مصّورين آخرين من تصوير وصول طالب أردنّيين من 
الخارج، وأخرجوه بالقوة من المكان وشّدوه ودفعوه بعنف ما أدى إلى إصابته برضوض مختلفة وال 

سّيما في يده اليمنى.

(٥/١٣): وزير الصحة يمنع مديري المستشفيات من التصريح لإلعالم عن كورونا إال بموافقته

ومديري  الصحية  الشؤون  مديرية  على  وّزعه  تعميمًا  جابر  سعد  األردني  الصحة  وزير  أصدر   
الوزارة على ذلك، بحجة  التصريح ألية وسيلة إعالمية إال بعد موافقة  المستشفيات، يمنعهم من 
التضارب في المعلومات، تحسبًا إلحداث حالة من اإلرباك في  الحيلولة دون الوقوع في متاهات 
المعلومات  حجب  من  حالة  القرار  وسبقت  األردن.  في  كورونا  فيروس  بتطورات  المتعلقة  األخبار 
ورفض التصريح إال لوسائل إعالم معّينة، وحصر المعلومات المتعلقة بتطورات كورونا في اإليجاز 

الصحافي الذي تقّدمه الحكومة مساء كل يوم.

التقرير الشهري/أيار/مايو ٢٠٢٠ (ا�ردن)
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(٥/١٨): إدارة صحيفة "الرأي" توقف ٥٩ صحافيًا عن العمل مؤقتًا

أوعزت إدارة صحيفة "الرأي" األردنية لمؤسسة الضمان االجتماعي التي تتبع لها الصحيفة، بوقف 
٥٩ صحافيًا فيها عن العمل مؤقتًا لشهري نيسان/أبريل وأيار/مايو. وذكر عاملون في "الرأي" في 
بيان أصدروه، أن اإلدارة وّزعت الصحافيين العاملين في الصحيفة بقرار من رئيس التحرير، إلى ثالث 
فئات: فئة تتلقى راتبها بنسبة ١٠٠٪، وفئة ثانية تتلقى ٧٠٪ من الراتب، إضافة إلى فئة ثالثة تّم 

توقيفها عن العمل مؤقتًا.
ويمّس  الخطير،  باألمر  يحدث  ما  ووصفوا  عدة،  عيوب  تعتريه  تقسيمهم  قرار  أن  إلى  وأشاروا 

. بمعيشتهم

(٥/٣١): الرسام األردني رأفت الخطيب يتعّرض لحملة تخوين وتنّمر بسبب كاريكاتور

التواصل  وسائل  على  ضّده  وتنّمر  تخوين  لحملة  الخطيب  رأفت  األردني  الكاريكاتور  رسام  تعّرض 
الرزاز،  عمر  األردنية  الحكومة  رئيس  فيه  ينتقد  كاريكاتوريًا  رسمًا  نشره  خلفية  على  االجتماعي، 
متابعي  بعض  حفيظة  الرسم  أثار  وقد  فلويد.  جورج  األميركي  قتل  الذي  بالشرطي  ويشّبهه 
الخطيب، وكذلك حملة استنكار مصحوبة بهجوم عليه ومطالبة بمحاسبته قضائيًا على الرغم من أن 

الرزاز رفض مقاضاته.

(٥/٣١): صحيفة "الغد" توقف تسعة صحافّيين عن العمل شهرًا

 استلم كلُّ من الصحافّيين في صحيفة "الغد" األردنية، مؤيد أبو صبيح، طالل غنيمات، محمد أبو 
وحنان  المنسي،  جهاد  سويدان،  محمد  توبة،  ماجد  الرقاد،  معتصم  الرنتيسي،  محمد  الغنم، 
الكسواني، كتبًا رسمية من إدارة الصحيفة ُتبلغهم فيها بإيقافهم عن العمل لشهر حزيران، استنادًا 
في  ُيسهم  الذي   (٦) رقم  الدفاع  أمر  وبموجب  نفسه،  اليوم  في  الصادر  الوزراء  رئيس  بالغ  إلى 
تخفيض أجور العاملين حسب فئات مختلفة حمايًة لصاحب العمل، ووفق الفئة التي ينحسب عليها 

الصحافيون التسعة سيتم تخفيض ٦٠٪ من أجورهم.

١٢مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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١٣مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/أيار/مايو ٢٠٢٠ (فلسطين)

info@skeyesmedia.orgwww.skeyesmedia.org SK_eyes

فلسطين
أيار/مايو ٢٠٢٠

الشرطة الفلسطينية تعتقل الصحافي أنس حواري وتعتدي عليه بالضرب



١٤مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

دخلت الفتاوى على خط التضييق على الحريات اإلعالمية والثقافية في قطاع غزة خالل 
م  ُتحرِّ فتوى  القطاع  في  فلسطين  علماء  رابطة  أصدرت  حيث   ،٢٠٢٠ أيار/مايو  شهر 
ل اعتقال مسّلحين من  مشاهدة قنوات عربية تبّث مسلسالت اعتبرتها تطبيعية. كما ُسجِّ
الفساد،  عن  فيديو  بسبب  مرتين  حّسان  يوسف  الصحافي  اإلسالمي"  الجهاد  "حركة 
المعايير".  مع  توافقها  "عدم  بحجة  ن  صحافييَّ حسابات  "فايسبوك"  إدارة  أغلقت  فيما 

وفي ما يلي التفاصيل:

ين بحجة "عدم توافقها مع المعايير" (٥/٤): إدارة "فايسبوك" ُتغلق حسابات صحافيَّ

أغلقت إدارة موقع "فايسبوك" (Facebook) ومن دون سابق إنذار، الصفحات الخاصة لكل من مدير 
النجار،  محمد  اليوم"  "فلسطين  فضائية  في  والصحافي  الثوابتة  اسماعيل  "الرأي"  وكالة  تحرير 

بحجة عدم توافقها مع معايير "فايسبوك".

م مشاهدة قنوات عربية تبّث مسلسالت اعتبرتها تطبيعية (٥/١٢): رابطة علماء فلسطين ُتحرِّ

تبّث  التي  العربية  القنوات  مشاهدة  بُحرمة  غزة  قطاع  في  فلسطين"  "علماء  رابطة  أفتت 
للتطبيع مع إسرائيل"، ودعت "المسلمين إلى مقاطعتها"، في  الرمضانية "الداعية  المسلسالت 
اللذين تعرضهما قناة "أم.بي.سي."   "٧ ين "أم هارون" و"مخرج  الخليجيَّ المسلسلين  إلى  إشارة 

(MBC) منذ بداية شهر رمضان، وقد أثارا جدًال واسعًا بعد اتهام القناة بـ"الترويج للتطبيع".

(٥/٢٧): "حركة الجهاد اإلسالمي" تعتقل الصحافي يوسف حّسان بسبب فيديو

اعتقل مسّلحون من حركة الجهاد االسالمي في قطاع غزة الصحافي الحّر يوسف حّسان يومًا كامًال 
للتحقيق معه، بعد نشره تقرير فيديو على حسابه على "فايسبوك" يسّلط فيه الضوء على فساد 
إذ  التي ُيعتقل فيها خالل شهر،  الثانية  المرة  تابعة للحركة وأشخاص آخرين. وهذه  مالي لشخصية 

اعُتقل قبل ١٥ يومًا بسبب التقرير نفسه وُأكره على حذفه تحت الضغط والترهيب.

التقرير الشهري/أيار/مايو ٢٠٢٠ (فلسطين)
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شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تعّددت 
من  مباشر"  "الجزيرة  قناة  طاقم  إسرائيلي  جندي  مَنع  حين  ففي   .٢٠٢٠ أيار/مايو 
أيام  أنس حواري ستة  الصحافي  الفلسطينية  الشرطة  اعتقلت  الله،  رام  التصوير قرب 
على  الفلسطيني  الوزراء  مجلس  أمن  من  عنصران  واعتدى  بالضرب،  عليه  واعتدت 
الصحافي نزار حبش، فيما فصلت وكالة "أسوشيتد برس" المصّور إياد حمد إثر شكوى 
بحجة  ين  صحافيَّ حسابات  "فايسبوك"  إدارة  أغلقت  وكذلك،  الفلسطينية.  الشرطة  من 

"عدم توافقها مع المعايير". وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٥/٢): أمن مقّر الحكومة الفلسطينية يعتدي على الصحافي نزار حبش ويمنعه من التصوير

اعتدى عنصران من األمن الخاص التابع لمقّر مجلس الوزراء الفلسطيني على مراسل وكالة "وطن" 
الصحافي نزار حبش، ومنعاه من التصوير بالقرب من البوابة الرئيسية للمقّر في مدينة رام الله.

ين بحجة "عدم توافقها مع المعايير" (٥/٥): إدارة "فايسبوك" ُتغلق حسابات  صحافيَّ
 

من  لكل  الخاصة  الصفحات  إنذار،  سابق  دون  ومن   ،(Facebook) "فايسبوك"  موقع  إدارة  أغلقت 
سامي  اإلخبارية"  النجاح  "فضائية  ومراسل  خويرة  أمين   سامر  الجديد"  "العربي  صحيفة  مراسل 

الساعي،  بحجة أنه ال تتوافق مع معايير "فايسبوك".

(٥/١٠): جندي إسرائيلي يمنع طاقم قناة "الجزيرة مباشر" من التصوير قرب رام الله

المراسلة جيهان عوض والمصّور  الذي ضّم  مَنع جندي إسرائيلي فريق عمل قناة "الجزيرة مباشر" 
قرية  في  الزيتون  أشجار  المستوطنين  قْطع  من  المتضّررين  المزارعين  تصوير  من  عوض،  محمد 

المغير قرب مدينة رام الله.

(٥/١٥): الشرطة الفلسطينية تعتقل الصحافي أنس حواري وتعتدي عليه بالضرب في طولكرم

اعتقلت عناصر من الشرطة الفلسطينية مراسل "شبكة قدس" اإلخبارية أنس حواري واعتدت عليه 
محافظة  مدخل  على  الفلسطينية  للشرطة  حاجز  على  مروره  أثناء  البنادق،  بأعقاب  المبرح  بالضرب 
التحقيق،  إجراءات  الستكمال  يومًا   ١٥ توقيفه  طولكرم  صلح  محكمة  مّددت  أيام   ٣ وبعد  طولكرم، 

وبعد ستة أيام من اعتقاله أفرجت المحكمة عنه بكفالة قيمتها نحو ٣٠٠ دوالر.

١٥مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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(٥/٢٧): "أسوشيتد برس" تفصل المصّور إياد حمد إثر شكوى من الشرطة الفلسطينية

إياد  الغربية  الضفة  في  مصّورها  األميركية   (Associated Press) برس"  "أسوشيتد  وكالة  فصلت 
أمام  إطارات  إشعال  "بنّيته  فيها  تّتهمه  الفلسطينية  الشرطة  من  ضّده  شكوى  تلقيها  بعد  حمد، 
محكمة بيت لحم والدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام المقّرات األمنية" دعمًا لقضية الصحافي أنس 

حواري.

١٦مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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واصلت الشرطة اإلسرائيلية انتهاكاتها بحق الصحافّيين الفلسطينّيين في أراضي الـ٤٨ 
خالل شهر أيار/مايو ٢٠٢٠، فاعتقلت الشاعرة رانيا حاتم وأطلقت سراحها بكفالة مالية، 
وحّققت مع كل من الصحافي عنان نجيب مرتين، والصحافية سندس عويس التي قّررت 
إبعادها عن المسجد األقصى أسبوعًا، في حين جّددت السلطات اإلسرائيلية قرار منع 

عمل تلفزيون "فلسطين" في الداخل ستة أشهر إضافية.
ين أحمد صيام وراسم عبيدات  وكذلك، أغلقت إدارة "فايسبوك" حساب كل من الصحافيَّ

بحجة عدم توافقها مع المعايير. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

ين بحجة عدم توافقها مع المعايير (٥/٣): إدارة "فايسبوك" ُتغلق حسابات صحافيَّ

ين أحمد صيام  أغلقت إدارة موقع "فايسبوك" (Facebook) ومن دون سابق انذار حساب الصحافيَّ
وراسم عبيدات بحجة أن الصفحات المذكورة  ال تتوافق مع معايير "فايسبوك".

(٥/٥): الشرطة اإلسرائيلية تعتقل الشاعرة رانيا حاتم بعد دهم منزلها في القدس

دهمه  بعد  القدس  في  منزلها  من  حاتم  رانيا  والكاتبة  الشاعرة  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت 
السيادة"،  قانون  "مخالفتها  بتهمة  المسكوبية  في  التحقيق  مركز  إلى  اقتيادها  وتم  وتفتيشه، 

وُأطلق سراحها بعد توقيعها على كفالة بقيمة ١٠ آالف شيكل (حوالي ٢٩٠٠ دوالر أميركي).

(٥/١٠): السلطات اإلسرائيلية ُتجّدد قرار منع عمل تلفزيون فلسطين ٦ أشهر

أشهر   ٦ لمدة  إسرائيل  في  "فلسطين"  تلفزيون  عمل  بمنع  قرارها  اإلسرائيلية  السلطات  جّددت 
الموّقع  المنع  قرار  اإلسرائيلية  الشرطة  وسّلمت  الفلسطينية"،  للسلطة  "تابع  أنه  بحجة  إضافية، 
التالي من  اليوم  ريناوي في  كريستين  التلفزيون  لمراسلة  أردان  من وزير األمن اإلسرائيلي جلعاد 

صدوره.

(٥/٢٤): الشرطة اإلسرائيلية تستدعي الصحافي عنان نجيب مرتين بحجة التحريض والتهديد

الحّر عنان نجيب في مركز الشرطة في المسكوبية في  حّققت الشرطة اإلسرائيلية مع  الصحافي 
القدس، وبعد أربعة أيام تّم تبليغه خالل التحقيق الثاني بأنه سيتّم إبعاده عن مدينة القدس بحّجة 

"التحريض على العنف وتهديد امن إسرائيل".

١٧مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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(٥/٣١): الشرطة اإلسرائيلية ُتحّقق مع الصحافية سندس عويس وُتبعدها عن "األقصى"

حّققت الشرطة اإلسرائيلية في القدس مع الصحافية الحّرة سندس عويس بعد اعتقالها بالقرب من 
بقرار  التحقيق  وانتهى  للمسجد،  المستوطنين  اقتحام  تصويرها  أثناء  األقصى  المسجد  ساحة 

إبعادها عن "األقصى" لمدة أسبوع.

١٨مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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١٩مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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تغطيتهم  خالل  سّيما  وال  لبنان  في  والمصّورين  الصحافيين  بحق  االعتداءات  استمّرت 
أوقف  فيما  منهم،  سبعة  وطاولت   ،٢٠٢٠ أيار/مايو  شهر  خالل  المطلبية  التظاهرات 
وأوقف  خلفية منشورات.  على  للتحقيق  وإعالمية  واسُتدعي صحافي  العمل  عن  مذيع 
من  المستشفيات  مديرو  وُمنع  على مصّور  واعُتدي  األردن  العمل في  عن  ٦٨ صحافيًا 
العمل  من  مراسلة  وُمنعت  سوريا  في  إعالميان  ناشطان  واعُتقل  لإلعالم،  التصريح 
الـ٤٨  أراضي  في  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت  كما  أيضًا.  منشورات  بسبب  شهرين 
قناة  طاقم  إسرائيلي  جندي  مَنع  فيما  ين،  صحافيَّ مع  وحّققت  فلسطينية  شاعرة 
تلفزيونية من التصوير في الضفة الغربية التي اعتدت فيها الشرطة الفلسطينية على 
صحافي وأمن مقر الحكومة على آخر، وصدرت فتوى بتحريم مشاهدة قنوات عربية في 
قطاع غزة بحجة التطبيع واعتقل مسّلحون صحافيًا بسبب فيديو. وكان الفتًا إغالق إدارة 
عدم  بحجة  الثالث  الفلسطينية  المناطق  في  صحافّيين  ستة  حسابات  "فايسبوك" 

توافقها مع المعايير التي وضعتها.     
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:

المطلبية  التظاهرات  تغطيتهم  أثناء  والمصّورين  الصحافيين  بحق  االنتهاكات  تواصلت  لبنان،  في 
إدريس  رنين   "MTV" بالضرب على مراسلة  قناة أمني  ٢٠٢٠، فاعتدى عنصر  أيار/مايو  خالل شهر 
ومراسل قناة "LBCI" أحمد عبدالله (٥/٢١)، ومنعت عناصر من الجيش وأمن الدولة كًال مراسلة قناة 
والمصّور  خليل  بو  ميريال   "MTV" قناة  ومراسلة  السمرا  محمد  والمصّور  سعد  ليال  "الجديد" 
بعبدا  في  الجمهوري  القصر  طريق  على  للمتظاهرين  تفريقها  خالل  التصوير  من  حويك  فرناندو 
تشرين"   ١٧" جريدة  تحرير  رئيس  على  بالضرب  "أمل"  لحركة  تابعة  عناصر  اعتدت  فيما   ،(٥/٣١)

الصحافي بشير أبو زيد على خلفية منشور على "فايسبوك" (٥/٢٢).

بسبب  للتحقيق  شروف  أيمن  الصحافي  راشيا  في  الجيش  مخابرات  استدعاء  ل  ُسجِّ وكذلك، 
منشورات (٥/٧)، ومكتب "المباحث الجنائية" اإلعالمية ديما صادق مرتين (٥/١٢) و(٥/١٨) والتحقيق 
معها على خلفية شكوى بحّقها من ِقبل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ومساِعدته وشقيقه بتهم 
المذيع  كًال من  إذاعة "الشرق"  إدارة  المالية والتحريض". وكان ملفتًا منع  الدولة  "النيل من مكانة 
مة  محمد السباعي ومهندس الصوت محمود المصري من الدخول إلى مقّر اإلذاعة على خلفية مقدِّ

إحدى النشرات التي تالها السباعي واعُتبرت موّجهة ضد الرئيس سعد الحريري (٥/٢٣).
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وفي سوريا، تنّوعت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر أيار/مايو ٢٠٢٠، وكان 
أبرزها اعتقال األمن الجنائي في الالذقية الناشطة اإلعالمية ندى مشرقي وزوجها (٥/٢٥)، والجیش 
بسبب   ،(٥/١٨) حلب  ریف  في  الدمشقي  محمود  اإلعالمي  الناشط  تركّيًا  المدعوم  الوطني 
صحفي  حديث  بسبب  بيدو  يقين  الناشطة  عضوية  وريفها  حلب  إعالميي  اّتحاد  وإلغاء  منشورات، 
في  شهرين  العمل  من  فتاح  فيفيان  "روداو"  قناة  مراسلة  الكردية  الذاتية  اإلدارة  ومْنع   ،(٥/٣٠)

مناطق نفوذها بحجة "اإلساءة إلى الشهداء وعوائلهم" (٥/١٠).

األردن، طغى توقيف ٦٨ صحافيًا عن العمل على مجمل االنتهاكات على الساحة اإلعالمية  وفي 
مؤقتًا  العمل  عن  صحافيًا   ٥٩ "الرأي"  صحيفة  أوقفت  فقد   .٢٠٢٠ أيار/مايو  شهر  خالل  والثقافية 
يتلقى قسم منهم  إلى ثالث فئات حيث  العاملين فيها  وأيار/مايو وقّسمت  نيسان/أبريل  لشهري 
راتبه كامًال وقسم ٧٠٪ منه والباقون أوقفوا عن العمل مؤقتًا (٥/١٨)، كما أوقفت صحيفة "الغد" 

تسعة صحافّيين عن العمل خالل شهر حزيران/يونيو وسيتم تخفيض ٦٠٪ من أجورهم (٥/٣١).
 ،(٥/٥) التصوير  المغايضة ومنعه من  المصّور محمد  الملكة علياء على  اعتدى أمن مطار  إلى ذلك، 
بموافقته  إال  كورونا  فيروس  عن  لإلعالم  التصريح  من  المستشفيات  مديري  الصحة  وزير  ومَنع 

ض الرسام األردني رأفت الخطيب لحملة تخوين وتنّمر بسبب كاريكاتور (٥/٣١). (٥/١٣)، وتعرَّ

أيار/مايو  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تعّددت  الغربية،  الضفة  وفي 
الله  رام  قرب  التصوير  من  مباشر"  "الجزيرة  قناة  طاقم  إسرائيلي  جندي  مَنع  حين  ففي   .٢٠٢٠
(٥/١٠)، اعتقلت الشرطة الفلسطينية الصحافي أنس حواري ستة أيام واعتدت عليه بالضرب (٥/١٥)، 
واعتدى عنصران من أمن مجلس الوزراء الفلسطيني على الصحافي نزار حبش (٥/٢)، فيما فصلت 
وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) المصّور إياد حمد إثر شكوى من الشرطة الفلسطينية 
المعايير"  مع  توافقها  "عدم  بحجة  ين  صحافيَّ حسابات  "فايسبوك"  إدارة  أغلقت  وكذلك،   .(٥/٢٧)

 .(٥/٥)

خالل شهر  والثقافية  اإلعالمية  الحريات  على  التضييق  خط  على  الفتاوى  دخلت  غزة،  قطاع  وفي 
م مشاهدة قنوات عربية  أيار/مايو ٢٠٢٠، حيث أصدرت رابطة علماء فلسطين في القطاع فتوى ُتحرِّ
ل اعتقال مسّلحين من "حركة الجهاد اإلسالمي"  تبّث مسلسالت اعتبرتها تطبيعية (٥/١٢). كما ُسجِّ
"فايسبوك"  إدارة  أغلقت  فيما   ،(٥/٢٧) الفساد  عن  فيديو  مرتين بسبب  حّسان  الصحافي يوسف 

ن بحجة "عدم توافقها مع المعايير" (٥/٤). حسابات صحافييَّ
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خالل  الفلسطينّيين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  واصلت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
مالية  بكفالة  سراحها  وأطلقت  منزلها  دهم  بعد  حاتم  رانيا  الشاعرة  فاعتقلت   ،٢٠٢٠ أيار/مايو  شهر 
(٥/٥)، وحّققت مع كل من الصحافي عنان نجيب مرتين (٥/٢٤) و(٥/٢٨)، والصحافية سندس عويس 
اإلسرائيلية  السلطات  جّددت  حين  في   ،(٥/٣١) أسبوعًا  األقصى  المسجد  عن  إبعادها  قّررت  التي 
إدارة  أغلقت  وكذلك،   .(٥/١٠) إضافية  أشهر  الداخل ستة  في  "فلسطين"  تلفزيون  عمل  منع  قرار 

ين بحجة عدم توافقها مع المعايير (٥/٣). "فايسبوك" حساب صحافيَّ
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