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التقرير الشهري المفصل

رَصد مركز الدفاع عن الحريات ا¤عالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، سلسلة من 

االنتهاكات بحق الصحافيين والناشطين ا¤عالميين، خالل شهر آب/أغسطس ٢٠١٨، في البلدان 

ا�ربعة التي يغطيها، لبنان وسوريا وا�ردن وفلسطين.

في  لالعتقال  آخرون  ستة  وتعّرض  وصحافي  ثاٍن  ناشط  وأصيب  إعالمي  ناشط  قضى  فقد 

أربعة  فأصابت  الفلسطينيين  الصحافيين  استهداف  ا¤سرائيلية  القوات  وواصلت  سوريا، 

الضفة  في  منازلهم  اقتحام  بعد  ثالثة  واعتقلت  غزة،  في  والشظايا  الحي  بالرصاص  منهم 

الغربية واحتجزت رابعÄ، ومنعتهم من التغطية في أراضي الـ٤٨ واعتدت على مراسلة بالدفع 

وعلى صحافي بالضرب قبل اعتقاله واحتجزت آخر وأفرجت عنه بشروط، كما لم يسلموا من 

تجاوزات أجهزة "حماس" التي استدعت ثالثة للتحقيق ومنعت رابعÄ من التغطية وألغت لقاء 

التغريدات والمنشورات في لبنان حيث اسُتدعي  حواريÄ لنقابة الصحافيين. وتواصلت "لعنة" 

وأوقفت  المحاكمة.  على  صحافي  وأحيل  رابع  واعُتقل  للتحقيق،  ناشطين  ثالثة  بسببها 

أما  قضائي.  إذن  دون  من  صحافي  منزل  ودهمت  فيديو،  بسبب  إعالمية  ا�ردنية  السلطات 

تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اÌتي:
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تواصلت االستدعاءات والتحقيقات والتوقيفات على الساحة ا¤عالمية في لبنان خالل شهر 
تغريدة  بسبب  منزله  دهم  بعد  جنبالط  رشيد  ا�منية  القوى  فأوقفت   ،٢٠١٨ آب/أغسطس 
المعلوماتية  جرائم  "مكافحة  مكتب  واستدعى  باسيل،  جبران  الخارجية  وزير  عن  قديمة 
 Äأيض باسيل  عن  تغريدة  بسبب  شهيب  يارا  الناشطين  من  كًال  الفكرية"  الملكية  وحماية 
ولكنها لم تمتثل، وفراس بو حاطوم بسبب منشور وحّقق معه بتهم القدح والذم، ووديع 

.Òا�سمر بسبب منشور وحّقق معه وأبلغه استدعاء جديد

بدري ضاهر  للجمارك  العام  والمدير  بري  نبيه  النواب  رئيس مجلس  تقّدم كّل من  إلى ذلك، 
بحق   Äظّني  Òقرار التحقيق  قاضي  وأصدر  والذم"،  "القدح  بجرم  "الجديد"  قناة  ضد  بشكوى 

الصحافي فداء عيتاني وأحاله على المحاكمة بالجرم نفسه. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٨/٢): القوى ا�منية تداهم منزل رشيد جنبالط وتعتقله بسبب تغريدة عن الوزير باسيل

 ٢٨ في  بحقه  صدرت  توقيف  مذكرة  بموجب  واعتقلته  جنبالط،  رشيد  منزل  ا¡منية  القوى  دهمت 
كانون الثاني/يناير الماضي، على خلفية تغريدة له طالب فيها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل 
القاضية  التالي وافقت  اليوم  بـ"البلطجي". وفي  بري  نبيه  النواب  باالعتذار بسبب وصفه رئيس مجلس 

في الغرفة الرابعة في محكمة االستئناف في جبل لبنان زينب فقيه على طلب تخلية سبيله.

الوزير  عن  تغريدة  بسبب  شهيب  يارا  الناشطة  يستدعي  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(٨/٦)
باسيل

شهيب،  يارا  الناشطة  الفكرية"  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  "مكافحة  مكتب  استدعى 
لوزير  فيها  تعّرضت   (Twitter) "تويتر"  على  نشرتها  تغريدة  بسبب  التالي،  اليوم  في  معها  للتحقيق 

الخارجية جبران باسيل، لكنها رفضت االمتثال لالستدعاء.

(٨/٧): قاضي التحقيق ُيصدر قرارÒ ظّنيÄ بحق الصحافي فداء عيتاني ويحيله على المحاكمة

 أصدر قاضي التحقيق ا¡ّول في بيروت قرار¿ ظّني½ بحق الصحافي فداء عيتاني بجنحَتي "الذّم والقدح" 
محكمة  أمام  محاكمته  ستتم  حيث  صفا،  وفيق   "Áا "حزب  في  والتنسيق  االرتباط  لجنة  بمسؤول 
االستئناف الناظرة في قضايا المطبوعات، على خلفية مقال كتبه تحت عنوان "تبييض أموال وتغطية 

حزب اÁ وراء سقوط نادر ونهاد".
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(٨/٨): رئيس مجلس النواب يتقّدم بشكوى ضد تلفزيون "الجديد" بجرم "القدح والذم"

تقّدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكوى ضد قناة "الجديد" بشخص رئيس مجموعة خياط لÄعالم 
واالفتراء"،  والذم  "القدح  بجرم  البسام،  مريم  القناة  في  ا¡خبار  ومديرة  خياط  وكرمى  خياط  تحسين 
في  "أمل"  حركة  وزراء  واتهمت  الشكوى،  من  يوم  قبل  ُبّثت  التي  ا¡خبار  نشرة  مقّدمة  خلفية  على 

الجنوب ومستشار بري أحمد البعلبكي بالتآمر مع أصحاب المولدات الكهربائية.

(٨/١٦): المدير العام للجمارك يّدعي على قناة "الجديد" بجرم القدح والذّم

بيروت، بواسطة  العامة االستئنافية في  النيابة  إلى  العام للجمارك بدري ضاهر بشكوى  المدير  تقّدم 
وكيله المحامي جورج الخوري، ضد "شركة الجديد ش.م.ل"، ممّثلة برئيس مجلس ا�دارة المدير العام 
"القدح  بجرم  الدين  شمس  آدم  والصحافي  البسام  مريم  القناة  في  ا¡خبار  ومديرة  خياط  تحسين 

والذّم"، وأحالت النيابة العامة المدعى عليهم للمحاكمة أمام محكمة المطبوعات.

(٨/٢٧): مكتب "جرائم المعلوماتية" يستدعي الناشط فراس بو حاطوم ويحّقق معه بسبب 
منشورات

حّقق مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" مع الناشط  فراس بو حاطوم، 
والذم"  "القدح  بتهم  ضو  مارك  الناشط  من  مقّدمة  شكوى  إثر  هاتفي½،  استدعائه  من  أيام  ثالثة  بعد 
على خلفية منشورات على "فايسبوك" (Facebook)، تضّمنت هجوم½ على ضو خالل خوضه االنتخابات 

النيابية في أيار/مايو ٢٠١٨.

ويبّلغه  منشور  بسبب  ا�سمر  وديع  الناشط  مع  يحّقق  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(٨/٣١)
Òاستدعاء جديد

حّقق مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" مع الناشط  وديع ا¡سمر، بعد 
استدعائه هاتفي½ في ١٦ آب/أغسطس، على خلفية منشور على "فايسبوك" (Facebook) يتعّلق بقضية 
الشاب شربل خوري. وعند انتهاء التحقيق، تّم إبالغه باستدعاء جديد من ِقبل المدعي العام بعد ستة 

أيام.
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برصاص  البرم  حسام  الصحافي  وأُصيب  روسية  بغارة  عزيزة  أحمد  ا¤عالمي  الناشط  ُقِتل 
شهر  خالل  سوريا  في  النظام  قوات  بقصف  العبد  أنس  ا¤عالمي  والناشط  التركي  الحرس 
المكتب  مدير  للنظام  التابع  المعلومات"  "جرائم  فرع  اعتقل  حين  وفي   .٢٠١٨ آب/أغسطس 
الصحافي في محافظة حلب عمار العزو والمراسل الحربي عامر دراو، والمخابرات العسكرية 
قناة  فريق  الشام"  تحرير  "هيئة  اعتقلت  حلب،  ريف  في  كالو  عمر  "رووداو"  قناة  في  المذيع 
الصحافي  بأن  اعتقادها  عن  ا�ميركية  ا¤دارة  إعالن   Äالفت وكان  إدلب.  في  التركية  "تي.أر.تي." 
أوستن تايس ما زال حيÄ بعد ست سنوات على اختفائه في سوريا. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٨/٣): إصابة الناشط ا¤عالمي أنس العبد بقصف قوات النظام في ريف حماة

قذيفة  سقوط  جّراء  من  ا¡يسر  كتفه  في  بشظايا  العبد،  أنس  السوري  ا�عالمي  الناشط  أصيب   
الغربي  حماة  ريف  في  جورين  معسكر  في  المتمركزة  النظام  قوات  أطلقتها  منه،  بالقرب  مدفعية 

باتجاه قرية زيزون في ريف المحافظة حيث كان متواجد¿.

(٨/١٠): مقتل الناشط ا¤عالمي أحمد عزيزة بغارة روسية على ريف حلب

أورم  بلدة  على  الروسي  الجوي  القصف  تغطيته  خالل  عزيزة،  أحمد  السوري  ا�عالمي  الناشط  ُقتل 
الكبرى في ريف حلب الغربي، بعد غارة روسية استهدفتها بصاروخين مساء، ليعاود الطيران ويقصف 

مكان وجوده، ما أدى إلى مقتله مع عشرين مدني½ آخرين".

(٨/١٣): فرع "جرائم المعلومات" التابع للنظام يعتقل صحافيÄ ومراسًال حربيÄ في حلب

الصحافي  المكتب  مدير  السوري،  النظام  في  الداخلية  لوزارة  التابع  المعلومات"  "جرائم  فرع  اعتقل 
على  صفحة  إدارة  بتهمة  دراو،  عامر  الحربي  والمراسل  العزو،  عمار  الصحافي  حلب  محافظة  في 

موقع "فايسبوك"Facebook)) تعمل على نشر فضائح فساد لبعض العاملين داخل النظام.

(٨/٢٣): "هيئة تحرير الشام" تعتقل فريق قناة "تي.أر.تي." التركية ٢٧ ساعة في ريف إدلب

التركية،   (TRT World) وورلد"  "تي.أر.تي.  قناة  فريق  سابق½)،  النصرة  (جبهة  الشام"  تحرير  "هيئة  اعتقلت 
المؤّلف من الصحافيين حسن أربر وسارة فورس ومحمد فاروق يوجه، بالقرب من بلدة أطمة في ريف 
المنطقة،  في  مصّور  تقرير  �عداد  إذن  على  للحصول  البلدة  إلى  توّجههم  أثناء  الشمالي،  إدلب 

وأطلقت سراحهم بعد ٢٧ ساعة.
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(٨/٢٥): المخابرات العسكرية السورية تعتقل مذيع قناة "رووداو" عمر كالو في ريف حلب

لالستخبارات  تابعة  تفتيش  نقطة  عند  كالو  عمر  فيها  المذيع  اعتقال   ،(Rudaw) "رووداو"  قناة  أعلنت 
العسكرية السورية، بين منبج وحلب، ومن ثم نقله إلى فرع فلسطين في دمشق.

(٨/٢٨): إصابة الصحافي حسام البرم برصاص الحرس التركي على الحدود السورية الشمالية

أصيب مراسل راديو "روزنة" وعضو "رابطة الصحفيين السوريين" حسام البرم، بطلق ناري مصدره حرس 
وسليمان  الحوراني  مهند  زميليه  برفقة  شرعية  غير  بطريقة  العبور  محاولته  أثناء  التركي،  الحدود 

ا�براهيم من إدلب شمال غرب سوريا إلى داخل ا¡راضي التركية.
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تواصلت االستدعاءات والتحقيقات والتوقيفات على الساحة ا¤عالمية في لبنان خالل شهر 
تغريدة  بسبب  منزله  دهم  بعد  جنبالط  رشيد  ا�منية  القوى  فأوقفت   ،٢٠١٨ آب/أغسطس 
المعلوماتية  جرائم  "مكافحة  مكتب  واستدعى  باسيل،  جبران  الخارجية  وزير  عن  قديمة 
 Äأيض باسيل  عن  تغريدة  بسبب  شهيب  يارا  الناشطين  من  كًال  الفكرية"  الملكية  وحماية 
ولكنها لم تمتثل، وفراس بو حاطوم بسبب منشور وحّقق معه بتهم القدح والذم، ووديع 

.Òا�سمر بسبب منشور وحّقق معه وأبلغه استدعاء جديد

بدري ضاهر  للجمارك  العام  والمدير  بري  نبيه  النواب  رئيس مجلس  تقّدم كّل من  إلى ذلك، 
بحق   Äظّني  Òقرار التحقيق  قاضي  وأصدر  والذم"،  "القدح  بجرم  "الجديد"  قناة  ضد  بشكوى 

الصحافي فداء عيتاني وأحاله على المحاكمة بالجرم نفسه. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٨/٢): القوى ا�منية تداهم منزل رشيد جنبالط وتعتقله بسبب تغريدة عن الوزير باسيل

 ٢٨ في  بحقه  صدرت  توقيف  مذكرة  بموجب  واعتقلته  جنبالط،  رشيد  منزل  ا¡منية  القوى  دهمت 
كانون الثاني/يناير الماضي، على خلفية تغريدة له طالب فيها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل 
القاضية  التالي وافقت  اليوم  بـ"البلطجي". وفي  بري  نبيه  النواب  باالعتذار بسبب وصفه رئيس مجلس 

في الغرفة الرابعة في محكمة االستئناف في جبل لبنان زينب فقيه على طلب تخلية سبيله.

الوزير  عن  تغريدة  بسبب  شهيب  يارا  الناشطة  يستدعي  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(٨/٦)
باسيل

شهيب،  يارا  الناشطة  الفكرية"  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  "مكافحة  مكتب  استدعى 
لوزير  فيها  تعّرضت   (Twitter) "تويتر"  على  نشرتها  تغريدة  بسبب  التالي،  اليوم  في  معها  للتحقيق 

الخارجية جبران باسيل، لكنها رفضت االمتثال لالستدعاء.

(٨/٧): قاضي التحقيق ُيصدر قرارÒ ظّنيÄ بحق الصحافي فداء عيتاني ويحيله على المحاكمة

 أصدر قاضي التحقيق ا¡ّول في بيروت قرار¿ ظّني½ بحق الصحافي فداء عيتاني بجنحَتي "الذّم والقدح" 
محكمة  أمام  محاكمته  ستتم  حيث  صفا،  وفيق   "Áا "حزب  في  والتنسيق  االرتباط  لجنة  بمسؤول 
االستئناف الناظرة في قضايا المطبوعات، على خلفية مقال كتبه تحت عنوان "تبييض أموال وتغطية 

حزب اÁ وراء سقوط نادر ونهاد".
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(٨/٨): رئيس مجلس النواب يتقّدم بشكوى ضد تلفزيون "الجديد" بجرم "القدح والذم"

تقّدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكوى ضد قناة "الجديد" بشخص رئيس مجموعة خياط لÄعالم 
واالفتراء"،  والذم  "القدح  بجرم  البسام،  مريم  القناة  في  ا¡خبار  ومديرة  خياط  وكرمى  خياط  تحسين 
في  "أمل"  حركة  وزراء  واتهمت  الشكوى،  من  يوم  قبل  ُبّثت  التي  ا¡خبار  نشرة  مقّدمة  خلفية  على 

الجنوب ومستشار بري أحمد البعلبكي بالتآمر مع أصحاب المولدات الكهربائية.

(٨/١٦): المدير العام للجمارك يّدعي على قناة "الجديد" بجرم القدح والذّم

بيروت، بواسطة  العامة االستئنافية في  النيابة  إلى  العام للجمارك بدري ضاهر بشكوى  المدير  تقّدم 
وكيله المحامي جورج الخوري، ضد "شركة الجديد ش.م.ل"، ممّثلة برئيس مجلس ا�دارة المدير العام 
"القدح  بجرم  الدين  شمس  آدم  والصحافي  البسام  مريم  القناة  في  ا¡خبار  ومديرة  خياط  تحسين 

والذّم"، وأحالت النيابة العامة المدعى عليهم للمحاكمة أمام محكمة المطبوعات.

(٨/٢٧): مكتب "جرائم المعلوماتية" يستدعي الناشط فراس بو حاطوم ويحّقق معه بسبب 
منشورات

حّقق مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" مع الناشط  فراس بو حاطوم، 
والذم"  "القدح  بتهم  ضو  مارك  الناشط  من  مقّدمة  شكوى  إثر  هاتفي½،  استدعائه  من  أيام  ثالثة  بعد 
على خلفية منشورات على "فايسبوك" (Facebook)، تضّمنت هجوم½ على ضو خالل خوضه االنتخابات 

النيابية في أيار/مايو ٢٠١٨.

ويبّلغه  منشور  بسبب  ا�سمر  وديع  الناشط  مع  يحّقق  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(٨/٣١)
Òاستدعاء جديد

حّقق مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" مع الناشط  وديع ا¡سمر، بعد 
استدعائه هاتفي½ في ١٦ آب/أغسطس، على خلفية منشور على "فايسبوك" (Facebook) يتعّلق بقضية 
الشاب شربل خوري. وعند انتهاء التحقيق، تّم إبالغه باستدعاء جديد من ِقبل المدعي العام بعد ستة 

أيام.

فلسطين
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انتهاَكين خطيَرين خالل شهر آب/أغسطس  ا�ردن  ا¤عالمية والثقافية في  الساحة  شهدت 
زميله  مع  يقطنه  الذي  الشوابكة  مصعب  الصحافي  منزل  أمنية  عناصر  داهمت  فقد   .٢٠١٨
محل  له  المقابلة  الشقة  أن  بحجة  قضائي،  إذن  دون  من  وفّتشْته  إغباري  محمد  الصحافي 
السلطات  أوقفت  كما  يده.  بخط  التفتيش  ضبط  كتابة  على  ا�خير  وحملت  إرهابي،  اشتباه 
ا�ردنية ا¤عالمية تهاني القطاوي على خلفية ثالث شكاوى تقّدَمْت بحقها إثر نشرها مقطع 
عّمان،  في  صحي  مركز  في  ا¤داري  الترهل  يكشف  "فايسبوك"  على  صفحتها  على  فيديو 
وأسفرت عن صدور قرار قضائي بحبسها أسبوعÄ، إال أن المحكمة قّررت ا¤فراج عنها بعد ثالثة 

أيام. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(٨/٩): السلطات ا�ردنية توقف ا¤عالمية تهاني القطاوي إثر خالف مع مدير مركز صحي

ثالث  خلفية  على  القطاوي،  تهاني  ا�عالمية  ا¡ردني  التلفزيون  مراسلة  ا¡ردنية  السلطات  أوقفت 
شكاوى تقّدَمْت بحقها إثر نشرها مقطع فيديو على صفحتها على "فايسبوك" (Facebook) يكشف 
"ذّم وشتم" من ِقبل  ا¡ولى  الشرقية،  النزهة في عّمان  ا�داري في مركز صحي في منطقة  الترهل 
ِقبل إحدى  "اختراق خصوصية" من  والثالثة  المدير،  ِقبل  "إيذاء" من  والثانية  المركز،  العام في  الطبيب 
العامالت، وأسفرت عن صدور قرار قضائي بتوقيفها سبعة أيام في سجن الجويدة للنساء. وبعد ثالثة 

أيام، قّررت محكمة بداية عّمان بصفتها االستئنافية ا�فراج عنها بكفالة قيمتها ألف دينار أردني.

وُيفّتشه من دون  عّمان  الشوابكة في  الصحافي مصعب  منزل  ُيداهم  ا�ردني  ا�من   :(٨/٣١)
إذن قضائي

مع  يقطنه  والذي  عّمان،  في  الشوابكة  مصعب  ا¡ردني  الصحافي  منزل  أردنية  أمنية  عناصر  داهمت 
محل  له  المقابلة  "الشقة  أن  بحجة  قضائي،  إذن  دون  من  وفّتشْته  إغباري،  محمد  الصحافي  زميله 

اشتباه إرهابي". وقد حملت العناصر ا¡خير على كتابة نص ضبط التفتيش بخط يده.
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واصلت القوات ا¤سرائيلية استهدافها الصحافيين الفلسطينيين بالرصاص الحّي في قطاع 
من   Äكّل فأصابت  العودة،  مسيرات  تغطيتهم  أثناء   ،٢٠١٨ آب/أغسطس  شهر  خالل  غزة 
الصحافي عالء النملة في ساقه اليسرى، والمصّور الحّر محمود الجمل في أذنه، والمصّور الحّر 
"المسحال"  مركز  ا¤سرائيلية  الحربية  الطائرات  قصفت  كما  ركبته.  في  سلطان  أبو  محمد 
أنحاء جسده  لبد بشظايا في  يوسف  المصور  وإصابة  تدميره  إلى  أدى  ما  بالصواريخ  الثقافي 

أثناء تغطيته القصف. 

الصحافيين  لنقابة   Äلقاء حواري المباحث  ل مْنع جهاز  ُسجِّ الفلسطيني، فقد  الداخل  أما في 
النجار  الحّر مثنى  الصحافي  البّري  رفح  الحصول على تصريح، ومْنع شرطة معبر  بحجة عدم 
من تغطية رحالت الحج داخل المعبر، إضافة إلى استدعاء نيابة خانيونس والمباحث كًال من 
الشوبكي  مؤمن  والمصّور  القدرة  رأفت  غزة  في  الرسمي  "فلسطين"  لتلفزيون  العام  المدير 

والمنتج يوسف أبو مراحيل للتحقيق معهم على خلفية فيديو. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٨/١): مباحث "حماس" تمنع لقاء حواريÄ لنقابة الصحافيين بحجة عدم الحصول على تصريح 

أن  المقرر  من  كان  حواري½  لقاًء  غزة،  مدينة  في  "حماس"  لحكومة  التابع  العامة  المباحث  جهاز  منع 
تنظمه نقابة الصحافيين الفلسطينيين ومركز عبد اÁ الحوراني، بحجة "عدم الحصول على تصريح". 

(٨/٤): شرطة معبر رفح البّري تمنع الصحافي مثنى النجار من التغطية

داخل  من  النجار  مثنى  الحّر  الصحافي  الفلسطينية  للسلطة  التابعة  البري  رفح  معبر  شرطة  طردت 
المعبر أثناء تغطيته رحالت الحج، من دوم معرفة أسباب المنع. 

Ò(٨/٩): الطيران ا¤سرائيلي ُيدّمر مركز "المسحال" الثقافي بالصواريخ غرب غزة وُيصيب مصّور

استهدفت الطائرات الحربية ا�سرائيلية مركز "المسحال" الثقافي غرب مدينة غزة بعشرة صواريخ، ما 
أدى إلى تدميره بالكامل، وإصابة مصّور قناة "ا¡قصى" الفضائية يوسف لبد بشظايا في أنحاء جسده 

أثناء تغطيته القصف. 

قطاع غزة
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برصاص  البرم  حسام  الصحافي  وأُصيب  روسية  بغارة  عزيزة  أحمد  ا¤عالمي  الناشط  ُقِتل 
شهر  خالل  سوريا  في  النظام  قوات  بقصف  العبد  أنس  ا¤عالمي  والناشط  التركي  الحرس 
المكتب  مدير  للنظام  التابع  المعلومات"  "جرائم  فرع  اعتقل  حين  وفي   .٢٠١٨ آب/أغسطس 
الصحافي في محافظة حلب عمار العزو والمراسل الحربي عامر دراو، والمخابرات العسكرية 
قناة  فريق  الشام"  تحرير  "هيئة  اعتقلت  حلب،  ريف  في  كالو  عمر  "رووداو"  قناة  في  المذيع 
الصحافي  بأن  اعتقادها  عن  ا�ميركية  ا¤دارة  إعالن   Äالفت وكان  إدلب.  في  التركية  "تي.أر.تي." 
أوستن تايس ما زال حيÄ بعد ست سنوات على اختفائه في سوريا. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٨/٣): إصابة الناشط ا¤عالمي أنس العبد بقصف قوات النظام في ريف حماة

قذيفة  سقوط  جّراء  من  ا¡يسر  كتفه  في  بشظايا  العبد،  أنس  السوري  ا�عالمي  الناشط  أصيب   
الغربي  حماة  ريف  في  جورين  معسكر  في  المتمركزة  النظام  قوات  أطلقتها  منه،  بالقرب  مدفعية 

باتجاه قرية زيزون في ريف المحافظة حيث كان متواجد¿.

(٨/١٠): مقتل الناشط ا¤عالمي أحمد عزيزة بغارة روسية على ريف حلب

أورم  بلدة  على  الروسي  الجوي  القصف  تغطيته  خالل  عزيزة،  أحمد  السوري  ا�عالمي  الناشط  ُقتل 
الكبرى في ريف حلب الغربي، بعد غارة روسية استهدفتها بصاروخين مساء، ليعاود الطيران ويقصف 

مكان وجوده، ما أدى إلى مقتله مع عشرين مدني½ آخرين".

(٨/١٣): فرع "جرائم المعلومات" التابع للنظام يعتقل صحافيÄ ومراسًال حربيÄ في حلب

الصحافي  المكتب  مدير  السوري،  النظام  في  الداخلية  لوزارة  التابع  المعلومات"  "جرائم  فرع  اعتقل 
على  صفحة  إدارة  بتهمة  دراو،  عامر  الحربي  والمراسل  العزو،  عمار  الصحافي  حلب  محافظة  في 

موقع "فايسبوك"Facebook)) تعمل على نشر فضائح فساد لبعض العاملين داخل النظام.

(٨/٢٣): "هيئة تحرير الشام" تعتقل فريق قناة "تي.أر.تي." التركية ٢٧ ساعة في ريف إدلب

التركية،   (TRT World) وورلد"  "تي.أر.تي.  قناة  فريق  سابق½)،  النصرة  (جبهة  الشام"  تحرير  "هيئة  اعتقلت 
المؤّلف من الصحافيين حسن أربر وسارة فورس ومحمد فاروق يوجه، بالقرب من بلدة أطمة في ريف 
المنطقة،  في  مصّور  تقرير  �عداد  إذن  على  للحصول  البلدة  إلى  توّجههم  أثناء  الشمالي،  إدلب 

وأطلقت سراحهم بعد ٢٧ ساعة.
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(٧/١٤): الطيران الحربي ا¤سرائيلي ُيدّمر بالصواريخ قرية الفنون والِحرف في غزة  

بعدد  غزة،  لبلدية  التابع  المكتمل  غير  الوطنية  المكتبة  مبنى  ا�سرائيلية  الحربية  الطائرات  استهدفت 
من الصواريخ، ما أدى إلى تدمير قرية الفنون والِحرف الفلسطينية التابعة للبلدية المجاورة له بالكامل.

(٧/٢٠): القوات ا¤سرائيلية تصيب المصّور زكي عوض اã برصاصة متفّجرة في رجليه شرق رفح

في  أصابته  متفّجرة  برصاصة   ،Áا عوض  زكي  الحّر  الصحافي  المصّور  ا�سرائيلية  القوات  استهدفت 
ساقيه، أثناء تغطيته فعاليات مسيرات "العودة الكبرى" شرق مدينة رفح، وتسببت له بجروح.

شرق  متفجرة  رصاصة  بشظية  الزعانين  سامر  الصحافي  تصيب  االسرائيلية  القوات   :(٧/٢٧)
جباليا  

إحداها  وأصابته  المتفّجر  بالرصاص  الزعانين،  سامر  الحّر  الصحافي  ا�سرائيلية  القوات  استهدفت 
أثناء تغطيته مسيرات العودة الكبرى قرب مخيم جباليا شرق قطاع غزة،  بشظية في فخذه ا¡يمن، 

وتسببت له بجروح. 
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تنّوعت االعتداءات ا¤سرائيلية على الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية خالل شهر 
في  منى  محمد  الصحافّيين   من  كًالّ  ا¤سرائيلية  القوات  اعتقلت  فقد   .٢٠١٨ آب/أغسطس 
نابلس وابراهيم الرنتيسي شمال رام اã وعلي دار علي غرب رام اã، بعد اقتحام منازلهم، 
ومنعها  أريحا،  في  لساعات  عوض  أبو  عمر  "فلسطين"  تلفزيون  مصّور  احتجازها  إلى  إضافة 
الحكواتي حمزة العقرباوي من السفر عبر معبر الكرامة، واقتحامها مطبعة "المناهل" شرق 

نابلس ومصادرتها ست ماكينات . وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٨/١): القوات ا¤سرائيلية تعتقل الصحافي محمد منى بعد اقتحام منزله في نابلس

اعتقلت القوات ا�سرائيلية مراسل وكالة "أنباء قدس برس" الصحافي محمد منى بعد اقتحام منزله 
في مدينة نابلس، وصادرت هاتفه، من دون معرفة ا¡سباب.

رام  الرنتيسي بعد اقتحام منزله شمال  ابراهيم  القوات ا¤سرائيلية تعتقل الصحافي   :(٨/٦)
ãا

بعد  الرنتيسي،  إبراهيم  الغربية  الضفة  في  التركية   "  TRT" فضائية  مراسل  ا�سرائيلية  القوات  اعتقلت 
اقتحام منزله في قرية رنتيس شمال غرب رام اÁ، وأفرجت عنه بعد ٤ أيام بكفالة مالية بقيمة ١٤٠٠ 

دوالر.

ã(٨/١٥): القوات ا¤سرائيلية تعتقل مراسل تلفزيون "فلسطين" علي دار علي غرب رام ا

قرية  في  منزله  اقتحام  بعد  علي،  دار  علي  "فلسطين"  تلفزيون  مراسل  ا�سرائيلية  القوات  اعتقلت 
.Áبرهام غرب رام ا

ـ (٨/٢٠): محكمة عوفر ا¤سرائيلية ُتفرج عن الصحافي عالء الريماوي بشروط قاسية

بكفالة  الريماوي،  عالء  الصحافي  "القدس"  قناة  مكتب  مدير  عن  ا�سرائيلية  عوفر  محكمة  أفرجت 
الصحافي  عمله  ممارسة  من  ومنعه  سكنه،  مكان  مغادرة  وعدم  شيكل،  آالف  عشرة  بقيمة  مالية 

لمدة شهرين.

 الضفة الغربية
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انتهاَكين خطيَرين خالل شهر آب/أغسطس  ا�ردن  ا¤عالمية والثقافية في  الساحة  شهدت 
زميله  مع  يقطنه  الذي  الشوابكة  مصعب  الصحافي  منزل  أمنية  عناصر  داهمت  فقد   .٢٠١٨
محل  له  المقابلة  الشقة  أن  بحجة  قضائي،  إذن  دون  من  وفّتشْته  إغباري  محمد  الصحافي 
السلطات  أوقفت  كما  يده.  بخط  التفتيش  ضبط  كتابة  على  ا�خير  وحملت  إرهابي،  اشتباه 
ا�ردنية ا¤عالمية تهاني القطاوي على خلفية ثالث شكاوى تقّدَمْت بحقها إثر نشرها مقطع 
عّمان،  في  صحي  مركز  في  ا¤داري  الترهل  يكشف  "فايسبوك"  على  صفحتها  على  فيديو 
وأسفرت عن صدور قرار قضائي بحبسها أسبوعÄ، إال أن المحكمة قّررت ا¤فراج عنها بعد ثالثة 

أيام. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(٨/٩): السلطات ا�ردنية توقف ا¤عالمية تهاني القطاوي إثر خالف مع مدير مركز صحي

ثالث  خلفية  على  القطاوي،  تهاني  ا�عالمية  ا¡ردني  التلفزيون  مراسلة  ا¡ردنية  السلطات  أوقفت 
شكاوى تقّدَمْت بحقها إثر نشرها مقطع فيديو على صفحتها على "فايسبوك" (Facebook) يكشف 
"ذّم وشتم" من ِقبل  ا¡ولى  الشرقية،  النزهة في عّمان  ا�داري في مركز صحي في منطقة  الترهل 
ِقبل إحدى  "اختراق خصوصية" من  والثالثة  المدير،  ِقبل  "إيذاء" من  والثانية  المركز،  العام في  الطبيب 
العامالت، وأسفرت عن صدور قرار قضائي بتوقيفها سبعة أيام في سجن الجويدة للنساء. وبعد ثالثة 

أيام، قّررت محكمة بداية عّمان بصفتها االستئنافية ا�فراج عنها بكفالة قيمتها ألف دينار أردني.

وُيفّتشه من دون  عّمان  الشوابكة في  الصحافي مصعب  منزل  ُيداهم  ا�ردني  ا�من   :(٨/٣١)
إذن قضائي

مع  يقطنه  والذي  عّمان،  في  الشوابكة  مصعب  ا¡ردني  الصحافي  منزل  أردنية  أمنية  عناصر  داهمت 
محل  له  المقابلة  "الشقة  أن  بحجة  قضائي،  إذن  دون  من  وفّتشْته  إغباري،  محمد  الصحافي  زميله 

اشتباه إرهابي". وقد حملت العناصر ا¡خير على كتابة نص ضبط التفتيش بخط يده.

(٨/٢٢): القوات ا¤سرائيلية تمنع الحكواتي حمزة العقرباوي من السفر عبر معبر الكرامة 

منعت القوات ا�سرائيلية الحكواتي حمزة العقرباوي من السفر عبر معبر الكرامة حيث كان متوجه½ 
إلى ا¡ردن للمشاركة في نشاطات ثقافية حول دور الحكواتي.

(٨/٢٧): القوات ا¤سرائيلية تقتحم مطبعة "المناهل" شرق نابلس وُتصادر ست ماكينات

طباعة  ماكينات  ست  وصادرت  نابلس،  مدينة  شرق  "المناهل"  مطبعة  ا�سرائيلية  القوات  اقتحمت 
حديثة ونقلتها إلى جهة مجهولة.

(٨/٢٧): القوات ا¤سرائيلية تحتجز المصور عمر أبو عوض لساعات في أريحا

تغطيته  أثناء  عدة،  لساعات  عوض  أبو  عمر  "فلسطين"  تلفزيون  مصور  ا�سرائيلية  القوات  احتجزت 
الصحافية في ا¡راضي الواقعة قرب مستوطنة "ميفؤت" المصادرة من أراضي مدينة أريحا.
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تابعت الشرطة ا¤سرائيلية انتهاكاتها بحق الصحافيين الفلسطينيين  في أراضي الـ ٤٨ خالل 
شهر آب/أغسطس ٢٠١٨، فاعتقلت الصحافي نادر بيبرس من منزله في القدس واعتدت عليه 
خالل  بكري  قاسم  الصحافي  واحتجزت  معه،  وحققت  مركزها  إلى  واقتادته  بالضرب 
طردت  كما   . بشروط  عنه  وأفرجت  عكا  شمال  القومية"  "قانون  ضد  تظاهرة  في  مشاركته 
ل  وُسجِّ بقوة.  بالدفع  ريناوي  كريستين  المراسلة  على  واعتدت  ا�سباط  باب  من  الصحافّيين 
كذلك إلغاء مجلس قرية البعينة نجيدات حفلة للفنان هيثم خاليلة بسبب معارضة رجال 

دين مسلمين لها. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

"قانون  ضد  تظاهرة  في  مشاركته  خالل  بكري  قاسم  الصحافي  تحتجز  الشرطة   :(٨/٤) ـ 
القومية"

احتجزت الشرطة ا�سرائيلية محّرر موقع "عرب ٤٨" الصحافي قاسم بكري ساعات عدة، إثر مشاركته 
وأطلقت  عكا،  مدينة  شرق  شمال  الكروم  مجد  بلدة  مدخل  عند  القومية"  "قانون  ضد  تظاهرة  في 

سراحه بشرط ا�بعاد عن قرية مجد الكروم خمسة أيام، وغرامة مالية بقيمة ألف شيكل.

ـ (٨/٦): الشرطة تعتقل الصحافي نادر بيبرس من منزله وتعتدي عليه بالضرب وتحّقق معه

اعتقلت الشرطة ا�سرائيلية الصحافي الحّر نادر بيبرس من منزله في وادي الجوز في مدينة القدس، 
بعد االعتداء عليه بالضرب، واقتادته الى مركز شرطة المسكوبية، حيث حّققت معه حوالي ٨ ساعات، 

وأفرجت عنه بكفالة مالية.

ـ (٨/١٤): مجلس قرية البعينة نجيدات ُيلغي حفلة الفنان هيثم خاليلة بسبب معارضة رجال 
دين مسلمين

معارضة  بسبب  خاليلة،  هيثم  للفنان  حفلة  ا¡سفل  الجليل  في  نجيدات  البعينة  قرية  مجلس  ألغى 
عدد من رجال الدين المسلمين في القرية لها.

ـ (٨/١٧): الشرطة تعتدي على المراسلة كريستين ريناوي بالدفع بقوة وتطرد الصحافّيين من 
باب ا�سباط

وطردت  بقوة،  بالدفع  ريناوي  كريستين  "فلسطين"  تلفزيون  مراسلة  على  ا�سرائيلية  الشرطة  اعتدت 
الصحافّيين من باب ا¡سباط في مدينة القدس، أثناء تغطيتهم قمعها المصّلين من المكان.

أراضي الـ١٩٤٨

SK_eyes
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آب/أغسطس ٢٠١٨

التقرير
الشهري

المختصر
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سوريا  في  لالعتقال  آخرون  ستة  وتعّرض  وصحافي  ثاٍن  ناشط  وأصيب  إعالمي  ناشط  قضى 
الصحافيين  استهداف  ا¤سرائيلية  القوات  وواصلت   ،٢٠١٨ آب/أغسطس  شهر  خالل 
ثالثة بعد  واعتقلت  والشظايا في غزة،  الحي  بالرصاص  أربعة منهم  الفلسطينيين فأصابت 
اقتحام منازلهم في الضفة الغربية واحتجزت رابعÄ، ومنعتهم من التغطية في أراضي الـ٤٨ 
آخر  واحتجزت  اعتقاله  قبل  بالضرب  صحافي  وعلى  بقوة  بالدفع  مراسلة  على  واعتدت 
ثالثة  استدعت  التي  "حماس"  أجهزة  تجاوزات  من  يسلموا  لم  كما  بشروط،  عنه  وأفرجت 
وتواصلت  الصحافيين.  لنقابة   Äحواري لقاء  وألغت  التغطية  من   Äرابع ومنعت  للتحقيق 
االستدعاءات بسبب التغريدات والمنشورات في لبنان حيث طالت ثالثة ناشطين، واعُتقل رابع 
فيديو،  خلفية  على  إعالمية  ا�ردنية  السلطات  وأوقفت  المحاكمة.  على  صحافي  وأحيل 

ودهمت منزل صحافي من دون إذن قضائي.

الحريات  عن  الدفاع  مركز  يغطيها  التي  ا�ربعة  البلدان  من  كل  في  االنتهاكات  تفاصيل  أما 
ا¤عالمية والثقافية "سكايز"، لبنان وسوريا وا�ردن وفلسطين، فجاءت على الشكل اÌتي:

القوى  فأوقفت  ا�عالمية،  الساحة  على  والتوقيفات  والتحقيقات  االستدعاءات  تواصلت  لبنان،  في 
 ،(٨/٢) باسيل  جبران  الخارجية  وزير  عن  قديمة  تغريدة  بسبب  منزله  دهم  بعد  جنبالط  رشيد  ا¡منية 
يارا  الناشطين  من  كًال  الفكرية"  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  "مكافحة  مكتب  واستدعى 
منشور  بسبب  حاطوم  بو  وفراس   ،(٨/٦) تمتثل  لم  ولكنها  أيض½  باسيل  عن  تغريدة  بسبب  شهيب 
وحّقق معه بتهم القدح والذم بحق الناشط مارك ضو (٨/٢٧)، ورئيس المركز اللبناني لحقوق ا�نسان 
شربل  الناشط  قضية  خلفية  على  جديد¿  استدعاء  وأبلغه  معه  وحّقق  منشور  بسبب  ا¡سمر  وديع 

خوري واستخدامه الفكاهة حول رمز ديني مسيحي (٨/٣١).

إلى ذلك، تقّدم كّل من رئيس مجلس النواب نبيه بري (٨/٨) والمدير العام للجمارك بدري ضاهر (٨/١٦) 
بشكوى ضد قناة "الجديد" بجرم "القدح والذم" على خلفية تحقيق، وأصدر قاضي التحقيق قرار¿ ظّني½ 

بحق الصحافي فداء عيتاني وأحاله على المحاكمة بالجرم نفسه (٨/٧).

الناشط  وُأصيب   (٨/١٠) حلب  ريف  على  روسية  بغارة  عزيزة  أحمد  ا�عالمي  الناشط  ُقِتل  سوريا،  وفي   
برصاص  البرم  حسام  والصحافي   ،(٨/٣) حماة  ريف  في  النظام  قوات  بقصف  العبد  أنس  ا�عالمي 
المكتب  مدير  للنظام  التابع  المعلومات"  "جرائم  فرع  اعتقل  حين  وفي   .(٨/٢٨) التركي  الحرس 
العسكرية  (٨/١٣)، والمخابرات  الحربي عامر دراو  العزو والمراسل  الصحافي في محافظة حلب عمار 
قناة  فريق  الشام"  تحرير  "هيئة  اعتقلت   ،(٨/٢٥) حلب  ريف  في  كالو  عمر  "رووداو"  قناة  في  المذيع 
في  يوجه  فاروق  ومحمد  فورس  وسارة  أربر  حسن  الصحافيين  من  المؤّلف  التركية   (TRT) "تي.أر.تي." 
زال  بأن الصحافي أوستن تايس ما  ريف إدلب (٨/٢٣). وكان الفت½ إعالن ا�دارة ا¡ميركية عن اعتقادها 

حي½ بعد ست سنوات على اختفائه في سوريا.
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وفي ا�ردن، شهدت الساحة ا�عالمية والثقافية انتهاَكين خطيَرين، فقد داهمت عناصر أمنية منزل 
إذن  إغباري وفّتشْته من دون  الصحافي محمد  زميله  الذي يقطنه مع  الشوابكة  الصحافي مصعب 
التفتيش  ضبط  كتابة  على  ا¡خير  وحملت  إرهابي،  اشتباه  محل  له  المقابلة  الشقة  أن  بحجة  قضائي، 
شكاوى  ثالث  خلفية  على  القطاوي  تهاني  ا�عالمية  ا¡ردنية  السلطات  أوقفت  كما   .(٨/٣١) يده  بخط 
في  ا�داري  الترهل  يكشف  "فايسبوك"  على  صفحتها  على  فيديو  مقطع  نشرها  إثر  بحقها  تقّدَمْت 
مركز صحي في عّمان، وأسفرت عن صدور قرار قضائي بحبسها أسبوع½ (٨/٩)، إال أن المحكمة قّررت 

ا�فراج عنها بعد ثالثة أيام.

الحّي  بالرصاص  الفلسطينيين  الصحافيين  استهدافها  ا�سرائيلية  القوات  واصلت  غزة،  قطاع  وفي 
أثناء تغطيتهم مسيرات العودة، فأصابت كّل½ من الصحافي عالء النملة في ساقه اليسرى والمصّور 
(٨/٣١). كما قصفت  أبو سلطان في ركبته  الحّر محمد  (٨/١٠)، والمصّور  أذنه  الجمل في  الحّر محمود 
المصور  وإصابة  تدميره  إلى  أدى  ما  بالصواريخ  الثقافي  "المسحال"  مركز  ا�سرائيلية  الحربية  الطائرات 

يوسف لبد بشظايا في أنحاء جسده أثناء تغطيته القصف (٨/٩). 

بحجة  الصحافيين  لنقابة  حواري½  لقاء  المباحث  جهاز  مْنع  ل  ُسجِّ فقد  الفلسطيني،  الداخل  في  أما 
عدم الحصول على تصريح (٨/١)، ومْنع شرطة معبر رفح البّري الصحافي الحّر مثنى النجار من تغطية 
العام  المدير  من  كًال  والمباحث  خانيونس  نيابة  استدعاء  إلى  إضافة   ،(٨/٤) المعبر  داخل  الحج  رحالت 
أبو  يوسف  والمنتج  الشوبكي  مؤمن  والمصّور  القدرة  رأفت  غزة  في  الرسمي  "فلسطين"  لتلفزيون 

مراحيل للتحقيق معهم على خلفية فيديو (٨/٢٥).

اعتقلت  فقد  الفلسطينيين،  الصحافيين  على  ا�سرائيلية  االعتداءات  تنّوعت  الغربية،   الضفة  وفي 
 Áالقوات ا�سرائيلية كًالّ من الصحافّيين  محمد منى في نابلس (٨/١) وابراهيم الرنتيسي شمال رام ا
(٨/٦) وعلي دار علي غرب رام اÁ (٨/١٥)، بعد اقتحام منازلهم، إضافة إلى احتجازها مصّور تلفزيون 
السفر  من  العقرباوي  حمزة  الحكواتي  ومنعها   ،(٨/٢٧) أريحا  في  لساعات  عوض  أبو  عمر  "فلسطين" 
عبر معبر الكرامة (٨/٢٢)، واقتحامها مطبعة "المناهل" شرق نابلس ومصادرتها ست ماكينات (٨/٢٧).

فاعتقلت  الفلسطينيين،  الصحافيين  بحق  انتهاكاتها  ا�سرائيلية  الشرطة  تابعت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
الصحافي نادر بيبرس من منزله في القدس واعتدت عليه بالضرب واقتادته إلى مركزها وحققت معه 
(٨/٦)، واحتجزت الصحافي قاسم بكري خالل مشاركته في تظاهرة ضد "قانون القومية" شمال عكا 
وأفرجت عنه بشروط (٨/٤). كما طردت الصحافّيين من باب ا¡سباط ومنعتهم من التغطية واعتدت 
ل كذلك إلغاء مجلس قرية البعينة نجيدات  على المراسلة كريستين ريناوي بالدفع بقوة (٨/١٧). وُسجِّ

حفلة للفنان هيثم خاليلة بسبب معارضة رجال دين مسلمين لها (٨/١٤).


