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التقرير الشهري المفصل

رَصد مركز الدفاع عن الحريات ا�عالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، سلسلة من 
االنتهاكات بحق الصحافيين والكّتاب والناشطين ا�عالميين، خالل شهر تموز/يوليو ٢٠١٨، في 

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

ووصل  النظام،  سجون  في  التعذيب  تحت  السوريين  الناشطين  مقتل  إعالن  توالى  فقد 
قضى  حين  في  فيها،  لها  تعرضوا  التي  والوحشية  التنكيل  مدى  وأظهر  ثالثة،  إلى  عددهم 
مراسل خالل تغطية المعارك. كما تفاقم تدهور حال الحّريات ا�عالمية في لبنان بشكل غير 
لتطال  ذروتها  إلى  والتوقيفات  والتحقيقات  االستدعاءات  موجة  ارتفاع  مع  وخطير  مسبوق 
القوات  وواصلت  فيلم.  "قبلة" في  ليقطع  الرقيب  وعاد مقص  وناشطين،  سبعة صحافيين 
المسّيل  الغاز  وقنابل  المعدني  بالرصاص  الفلسطينيين  الصحافيين  استهداف  ا�سرائيلية 
للدموع فأصابت سبعة منهم في قطاع غزة واثنين في الضفة الغربية، والتي اعتدت فيها 
على خمسة آخرين بالضرب ومنعت أربعة من التصوير، واعتقلت خمسة بعد دهم منازلهم، 
إضافة إلى توقيف فّناَنين إيطالّيين وترحيلهما بسبب رسمهما جدارية لعهد التميمي، ومنع 
صحافي من السفر، فيما حققت ا�جهزة ا�منية الفلسطينية معه عن سبب منعه واعتقلت 
صحافيÌ آخر وحققت مع ثالث ومنعت صحافية من التغطية. واعتدت الشرطة في أراضي الـ

في  التصوير  ومنعت   ،Ìرابع واحتجزت  آخرين  ثالثة  مع  وحققت  بالضرب  صحافي  ٤٨على 
"ا�قصى" وعقد مؤتمر في القدس وطردت الصحافيين، في حين قضت محكمة الصلح بسجن 

شاعرة بتهمة التحريض. أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اÎتي:
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شهر  خالل  والتوقيفات  باالستدعاءات  لبنان  في  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  حِفلت 
تموز/يوليو ٢٠١٨، وكان محورها كالعادة "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية 
الفكرية" الذي استدعى كًال من النشطاء شربل خوري، وروان خطيب، وعماد بزي وحّقق معهم 
للحضور  اسُتدعي  الذي  خوري  إيلي  الناشط  إلى  إضافة  "فايسبوك"،  على  منشوراتهم  بسبب 
خالد  الناشط  الجيش  مخابرات  أوقفت  كما  المحدد.  الموعد  من  يوم  قبل  االستدعاء  وألغي 
عبوشي وحّققت معه واعتدت عليه بالضرب بسبب انتقاده رئيس الجمهورية ووزير الخارجية 
في منشورات على "فايسبوك" أيضÌ، بينما حّقق ا�من العام مع الصحافي محمد عواد حول 

كتاباته ومقاالته بعد دهم منزله واعتقاله.

الناشط طوني طوق بسبب منشور  العسكرية جلستها في قضية  المحكمة  أّجلت  وكذلك، 
ا�على  الشيعي  ا�سالمي  المجلس  واّدعى  روكز،  شامل  العميد  فيه  انتقد  "فايسبوك"  على 
على قناة "الجديد" والمخرج شربل خليل بجرم "تحقير الشعائر الدينية"، ومنعت "الرقابة" عرض 
فيلم "Calling ID" بسبب مشهد قبلة بين رجلين، وألغى الُمنشد أحمد حويلي حفلته في صور 

من دون توضيح ا�سباب. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

بسبب منشور قديم عن  مّرتين  العسكرية  المحكمة  أمام  يمُثل  الناشط طوني طوق   :(٧/٤)
شامل روكز

عقدت المحكمة العسكرية جلسة في قضية الناشط طوني طوق، بسبب منشور على "فايسبوك"
 ،٢٠١٩ إلى شباط/فبراير  الجلسة  تأجيل  الحالي)، وتّم  (النائب  العميد شامل روكز  ينتقد فيه   (Facebook)

مع العلم أنه كان قد مُثل أمامها أواخر العام  ٢٠١٦ في القضية نفسها.

(٧/٩): محكمة المطبوعات تغّرم خمسة صحافّيين بدعاوى "قدح وذّم"

إبراهيم ا²مين  غّرمت محكمة المطبوعات في بيروت كًال من رئيس تحرير جريدة "ا²خبار" الصحافي 
والصحافية في الجريدة أمال خليل مبلغ مليوني ليرة لبنانية في الدعوى المقامة ضدهما من الرئيس 
الرحيم  وعبد  المختار  غاصب  ين  والصحافيَّ كاذبة"،  أخبار  ونشر  والذّم  "القدح  بجرم  سليمان  ميشال 
وا�عالمية  اللبنانية"،  "القوات  حزب  من  ضدهما  المقامة  الدعوى  في  ليرة  ماليين  عشرة  مبلغ  شلحة 
"القدح  بجرم  أسميك  حسين  من  ضدها  المقامة  الدعوى  في  ليرة  ماليين  ستة  مبلغ  معلوف  ماريا 

والذّم".

(٧/٩): الُمنشد أحمد حويلي ُيلغي حفلته في صور من دون توضيح ا�سباب

 ٢٨ السبت  يوم  إقامتها  المفترض  من  كان  التي  حفلته  إلغاء  حويلي  أحمد  الصوفي  المنشد  أعلن 
تموز/يوليو في مركز باسل ا²سد الثقافي في مدينة صور، من دون أن يتطّرق إلى ا²سباب.
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(٧/١٢): "لجنة الرقابة" تمنع عرض فيلم " Calling ID" بسبب قبلة بين رجلين

لÇفالم  اللبناني  "المهرجان  في   "Calling ID" فيلم  عرض  ا²فالم  بمراقبة  المختصة  اللجنة  منعت 
الُمستقّلة" ( Lebanese Independent Film Festival) الذي أقيم في سينما "متروبوليس أمبير صوفيل" من 

١٢ إلى ١٤ تموز/يوليو، بسبب مشهد قبلة بين رجلين.

(٧/١٣): المجلس الشيعي يّدعي على قناة "الجديد" والمخرج شربل خليل بجرم تحقير الشعائر 
الدينية

النيابة  أمام  ا²مير قبالن بشكوى  الشيخ عبد  برئيسه  الشيعي ا²على ممثًال  المجلس االسالمي  تقّدم 
خليل  شربل  وجم"  "قدح  برنامج  ومخرج  "الجديد"  تلفزيون  شركة  ضد  بيروت  في  االستئنافية  العامة 
وازدرائها  الدينية  الشعائر  "تحقير  بجرم  ومتدخًال،   Íوشريك وفاعًال   Íمحرض التحقيق  يظهره  من  وكل 
اجتاحت  سيارة  عن   Íتهكمي  Ñمشهد تضمنت  للبرنامج  حلقة  خلفية  على  الطائفية"،  النعرات  وإثارة 

"صيدلية القائم" في الضاحية الجنوبية.

العسكرية  المحكمة  إلى  السفر ويحيله  الصحافي مارون لبكي من  العام يمنع  ا�من   :(٧/١٥)
والمخابرات

لبنان، وحّوله على  اللبناني مارون لبكي من مغادرة  البلجيكي -  اللبناني الصحافي  العام  مَنع ا²من 
المحكمة العسكرية، وفي اليوم التالي حّققت معه مخابرات الجيش، قبل السماح له بمغادرة البالد، 

بسبب زياراته إلى إسرائيل.

(٧/١٧): االعتداء على الشاب شربل خوري بعد تهديده والصحافية جوي سليم بسبب منشور

قبل  بدأت  سليم،  جوي  الصحافية  مع  طالته  تحريض  حملة  بعد  للضرب  خوري  شربل  الشاب  تعّرض  
أربعة أيام بتهديدات بالقتل والخطف واالغتصاب على موقع "فايسبوك"، على خلفية منشور لخوري 
وتعليق عليه من سليم عن عجيبة للقديس شربل، فيما تقّدم في اليوم نفسه من االعتداء المحامي 
الطائفية  النعرات  وإثارة  الدينية  الشعائر  وازدراء  "تحقير  بتهمة  ضده  بشكوى  خوري  ميالد  شربل 
الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  حّقق  االعتداء  من  يومين  وبعد  والسياسية". 
الفكرية مع خوري على خلفية المنشور نفسه، وقبل إطالق سراحه وّقع على تعّهد بعدم استعمال 

"فايسبوك" لمدة شهر، إضافة إلى عدم التعّرض لÇديان.
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(٧/٢٠): "معلومات" ا�من العام تدهم منزل الصحافي محمد عواد وتحتجزه وتحّقق معه عن 
كتاباته

دهمت عناصر من شعبة المعلومات في ا²من العام منزل الصحافي في موقع "لبنان الجديد" محمد 
عواد، واحتجزته واقتادته مكّبل اليدين إلى مركزها في سن الفيل، ثم إلى مقر المديرية العامة لÇمن 
العام في العدلية، حيث حّققت معه عن كتاباته ومقاالته، وأطلقت سراحه بعد حوالي سبع ساعات، 

بشرط أن يوّقع تعّهدÑ بعدم التعرض للرؤساء الثالثة والرموز الدينية ورؤساء الطوائف.

(٧/٢٠): مكتب "جرائم المعلوماتية" يستدعي الناشط إيلي خوري بسبب منشور ويتراجع بعد ٣ 
أيام

 ،Íهاتفي خوري  ايلي  الناشط  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  استدعى 
للحضور للتحقيق معه بعد أربعة أيام على خلفية منشور له على "فايسبوك"، ولكنه عاد وألغاه قبل 

يوم من الموعد المحّدد.

(٧/٢٤): مخابرات الجيش توقف الناشط خالد عبوشي يومين بسبب انتقاده عون وباسيل

عليه  واعتدت  معه  وحّققت  عبوشي  خالد  الناشط  طرابلس  في  القّبة  في  الجيش  مخابرات  أوقفت 
بالضرب، قبل نقله إلى مركز الشرطة العسكرية ومخفر المينا، بسبب انتقاده رئيس الجمهورية ميشال 
عون وصهره رئيس التيار "الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في منشورات على "فايسبوك"، ولم 

ُتطلق سراحه إال بعد توقيعه تعّهدÑ بعدم التعّرض لهما.

على  منشور  بسبب  خطيب  روان  الناشطة  مع  يحّقق  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(٧/٢٥)
"فايسبوك"

حّقق مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية مع الناشطة روان خطيب بسبب 
منشوراتها على "فايسبوك"، وأطلق سراحها بعد حوالي ثماني ساعات، بشرط أن توّقع تعّهدÑ بعدم 

التعّرض لÇديان.

على  منشورات  بسبب  بزي  عماد  الناشط  مع  ُيحّقق  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(٧/٢٧)
"فايسبوك"

على  بزي،  عماد  الناشط  مع  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  حّقق 
خلفية دعوى مقامة ضّده من مالكي مشروع "إيدن باي" (Eden Bay)، بسبب منشورات على "فايسبوك".
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شربجي  يحيى  السياسي  والناشط  إيبش  الدين  عالء  ا�عالمي  الناشط  مقتل  إعالن  طغى 
وشقيقه معن والمصّور الفوتوغرافي الفلسطيني ـ السوري نيراز سعيد تحت التعذيب في 
خالل  سوريا  في  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  مجمل  على  النظام،  سجون 
تغطيته  خالل  السالمة  مصطفى  "سما"  قناة  مراسل  قضى  حيث   ،٢٠١٨ تموز/يوليو  شهر 
المعارك في القنيطرة، وأغلقت حكومة النظام فضائية "صدى حلب" وإذاعة "صدى إف.إم." 
من  سوريا"  "تلفزيون  الشمالي  حلب  ريف  في  وأعزاز  عندان  مدينَتي  مجلسا  ومَنع  أسبوع¶، 

العمل على أراضيهما. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

Ì(٧/١): حكومة النظام ُتغلق فضائية "صدى حلب" وإذاعة "صدى إف.إم." أسبوع

أغلقت حكومة النظام السوري بالشمع ا²حمر، مقّر فضائية "صدى حلب" وإذاعة "صدى إف.إم.". وقد 
بعد  العمل  إلى  حلوة  شادي  النظام  من  المقّرب  ا�عالمي  يديرهما  اللتين  وا�ذاعة  الفضائية  عادت 

أسبوع.

(٧/٩): مجلسان محّليان في ريف حلب يمنعان "تلفزيون سوريا" من العمل على أراضيهما

مَنع مجلسا مدينتي عندان وأعزاز في ريف حلب الشمالي، "تلفزيون سوريا" من العمل على أراضيهما، 
في بيانات صادرة عنهما، بسبب عدم رضاهما عن ا²خبار التي ينشرها.

(٧/١٦): مقتل المصور الفوتوغرافي الفلسطيني ـ السوري نيراز سعيد في سجون النظام

في  مقتله  الخطيب،  لميس  سعيد،  نيراز  السوري   - الفلسطيني  الفوتوغرافي  المصّور  زوجة  أعلنت 
فرع  إلى  واقتاده   ،٢٠١٥ ا²ول/أكتوبر  تشرين   ٢ في  اعتقله  قد  النظام   أمن  وكان  النظام.  معتقالت 
ا²ربعين التابع ²من الدولة، إثر دهمه المكان الذي كان يتوارى فيه عن ا²نظار في دمشق بعد أن غادر 

مخيم اليرموك المحاصر فور اقتحام تنظيم "داعش" له.

(٧/١٦): مقتل مراسل قناة "سما" مصطفى السالمة خالل تغطية المعارك في القنيطرة

للنظام  الموالية  الفضائية  "سما"  قناة  مراسل  مقتل  "سانا"،  الرسمية  السورية  ا²نباء  وكالة  أعلنت 
القنيطرة  النظام ضد قوات المعارضة السورية في  مصطفى السالمة، خالل تغطيته عمليات جيش 

جنوب غرب سوريا.
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شهر  خالل  والتوقيفات  باالستدعاءات  لبنان  في  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  حِفلت 
تموز/يوليو ٢٠١٨، وكان محورها كالعادة "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية 
الفكرية" الذي استدعى كًال من النشطاء شربل خوري، وروان خطيب، وعماد بزي وحّقق معهم 
للحضور  اسُتدعي  الذي  خوري  إيلي  الناشط  إلى  إضافة  "فايسبوك"،  على  منشوراتهم  بسبب 
خالد  الناشط  الجيش  مخابرات  أوقفت  كما  المحدد.  الموعد  من  يوم  قبل  االستدعاء  وألغي 
عبوشي وحّققت معه واعتدت عليه بالضرب بسبب انتقاده رئيس الجمهورية ووزير الخارجية 
في منشورات على "فايسبوك" أيضÌ، بينما حّقق ا�من العام مع الصحافي محمد عواد حول 

كتاباته ومقاالته بعد دهم منزله واعتقاله.

الناشط طوني طوق بسبب منشور  العسكرية جلستها في قضية  المحكمة  أّجلت  وكذلك، 
ا�على  الشيعي  ا�سالمي  المجلس  واّدعى  روكز،  شامل  العميد  فيه  انتقد  "فايسبوك"  على 
على قناة "الجديد" والمخرج شربل خليل بجرم "تحقير الشعائر الدينية"، ومنعت "الرقابة" عرض 
فيلم "Calling ID" بسبب مشهد قبلة بين رجلين، وألغى الُمنشد أحمد حويلي حفلته في صور 

من دون توضيح ا�سباب. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

بسبب منشور قديم عن  مّرتين  العسكرية  المحكمة  أمام  يمُثل  الناشط طوني طوق   :(٧/٤)
شامل روكز

عقدت المحكمة العسكرية جلسة في قضية الناشط طوني طوق، بسبب منشور على "فايسبوك"
 ،٢٠١٩ إلى شباط/فبراير  الجلسة  تأجيل  الحالي)، وتّم  (النائب  العميد شامل روكز  ينتقد فيه   (Facebook)

مع العلم أنه كان قد مُثل أمامها أواخر العام  ٢٠١٦ في القضية نفسها.

(٧/٩): محكمة المطبوعات تغّرم خمسة صحافّيين بدعاوى "قدح وذّم"

إبراهيم ا²مين  غّرمت محكمة المطبوعات في بيروت كًال من رئيس تحرير جريدة "ا²خبار" الصحافي 
والصحافية في الجريدة أمال خليل مبلغ مليوني ليرة لبنانية في الدعوى المقامة ضدهما من الرئيس 
الرحيم  وعبد  المختار  غاصب  ين  والصحافيَّ كاذبة"،  أخبار  ونشر  والذّم  "القدح  بجرم  سليمان  ميشال 
وا�عالمية  اللبنانية"،  "القوات  حزب  من  ضدهما  المقامة  الدعوى  في  ليرة  ماليين  عشرة  مبلغ  شلحة 
"القدح  بجرم  أسميك  حسين  من  ضدها  المقامة  الدعوى  في  ليرة  ماليين  ستة  مبلغ  معلوف  ماريا 

والذّم".

(٧/٩): الُمنشد أحمد حويلي ُيلغي حفلته في صور من دون توضيح ا�سباب

 ٢٨ السبت  يوم  إقامتها  المفترض  من  كان  التي  حفلته  إلغاء  حويلي  أحمد  الصوفي  المنشد  أعلن 
تموز/يوليو في مركز باسل ا²سد الثقافي في مدينة صور، من دون أن يتطّرق إلى ا²سباب.

 

(٧/٢٣): عائلة الناشط السياسي يحيى شربجي ُتعلن مقتله تحت التعذيب في سجون النظام

في  التعذيب  تحت  مقتله  لخبر   Ñتأكيد تلّقيها  شربجي،  يحيى  السوري  السياسي  الناشط  عائلة  أعلنت 
سجون النظام، إلى جانب شقيقه معن، اللذين كان فرع المخابرات الجوية قد اعتقلهما مع الناشط 

المعروف غياث مطر في ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١١.

(٧/٣٠): أقرباء الناشط ا�عالمي عالء الدين إيبش يعلنون إعدامه ميدانيÌ في سجون النظام

كشف أقرباء الناشط ا�عالمي السوري عالء الدين إيبش المعروف باسم "محمد الدمشقي"، نبأ إعدامه 
ميدانيÍ في معتقالت النظام. وكان قد بدأ نشاطه الثوري في منطقة الهامة في ريف دمشق الغربي 

الشمالي عام ٢٠١١، حيث شارك في التظاهرات السلمية وعمل على توثيقها بعدسة هاتفه المحمول.
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(٧/١٢): "لجنة الرقابة" تمنع عرض فيلم " Calling ID" بسبب قبلة بين رجلين

لÇفالم  اللبناني  "المهرجان  في   "Calling ID" فيلم  عرض  ا²فالم  بمراقبة  المختصة  اللجنة  منعت 
الُمستقّلة" ( Lebanese Independent Film Festival) الذي أقيم في سينما "متروبوليس أمبير صوفيل" من 

١٢ إلى ١٤ تموز/يوليو، بسبب مشهد قبلة بين رجلين.

(٧/١٣): المجلس الشيعي يّدعي على قناة "الجديد" والمخرج شربل خليل بجرم تحقير الشعائر 
الدينية

النيابة  أمام  ا²مير قبالن بشكوى  الشيخ عبد  برئيسه  الشيعي ا²على ممثًال  المجلس االسالمي  تقّدم 
خليل  شربل  وجم"  "قدح  برنامج  ومخرج  "الجديد"  تلفزيون  شركة  ضد  بيروت  في  االستئنافية  العامة 
وازدرائها  الدينية  الشعائر  "تحقير  بجرم  ومتدخًال،   Íوشريك وفاعًال   Íمحرض التحقيق  يظهره  من  وكل 
اجتاحت  سيارة  عن   Íتهكمي  Ñمشهد تضمنت  للبرنامج  حلقة  خلفية  على  الطائفية"،  النعرات  وإثارة 

"صيدلية القائم" في الضاحية الجنوبية.

العسكرية  المحكمة  إلى  السفر ويحيله  الصحافي مارون لبكي من  العام يمنع  ا�من   :(٧/١٥)
والمخابرات

لبنان، وحّوله على  اللبناني مارون لبكي من مغادرة  البلجيكي -  اللبناني الصحافي  العام  مَنع ا²من 
المحكمة العسكرية، وفي اليوم التالي حّققت معه مخابرات الجيش، قبل السماح له بمغادرة البالد، 

بسبب زياراته إلى إسرائيل.

(٧/١٧): االعتداء على الشاب شربل خوري بعد تهديده والصحافية جوي سليم بسبب منشور

قبل  بدأت  سليم،  جوي  الصحافية  مع  طالته  تحريض  حملة  بعد  للضرب  خوري  شربل  الشاب  تعّرض  
أربعة أيام بتهديدات بالقتل والخطف واالغتصاب على موقع "فايسبوك"، على خلفية منشور لخوري 
وتعليق عليه من سليم عن عجيبة للقديس شربل، فيما تقّدم في اليوم نفسه من االعتداء المحامي 
الطائفية  النعرات  وإثارة  الدينية  الشعائر  وازدراء  "تحقير  بتهمة  ضده  بشكوى  خوري  ميالد  شربل 
الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  حّقق  االعتداء  من  يومين  وبعد  والسياسية". 
الفكرية مع خوري على خلفية المنشور نفسه، وقبل إطالق سراحه وّقع على تعّهد بعدم استعمال 

"فايسبوك" لمدة شهر، إضافة إلى عدم التعّرض لÇديان.

مركز الدفاع عن الحريات ا�عالمية والثقافية

info@skeyesmedia.orgwww.skeyesmedia.org
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ا�ردن

تموز/يوليو ٢٠١٨
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تواصلت ا¹زمة المالية التي تعصف بصحيفة "السبيل" ا¹ردنية خالل شهر تموز/يوليو ٢٠١٨، 
بحيث وصل عدد العاملين المسّرحين منها "بالتفاهم والتراضي" إلى أربعين، بعدما تقّلص 
"فايسبوك"  على  عرسان  محمد  الصحافي  صفحة  مجهول  قرصَن  كما  صفحاتها.  عدد 
بث  من  وتمكن  "البلد"،  راديو  صفحة  بينها  ومن  بحسابه  المرتبطة  الصفحات  وبعض 

منشورات عليها تحمل عبارات بذيئة. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

"بالتفاهم  فيها  العاملين  وتسّرح  صفحاتها  عدد  تقّلص  ا�ردنية  "السبيل"  صحيفة   :(٧/١)
والتراضي"

 Íقّلصت إدارة صحيفة "السبيل" اليومية ا²ردنية عدد صفحاتها إلى ١٢ صفحة منذ حوالي الشهر، وأحيان
إلى ست صفحات، نزوًال من ٢٤ صفحة، تحت ضغط ا²زمة المالية الخانقة التي تمّر بها منذ فترة طويلة، 
الحالي، والتي أسفرت حتى ا²ول من شهر تموز/يوليو عن تسريح ما  العام  ولكنها اشتدت منذ بداية 
ا�دارة  وبين  بينهم  والتوافق  بالتراضي  وفنيين،  وإداريين  صحافيين  من  فيها  وعاملة  عامًال  الـ٤٠  يقارب 
التي أكدت التزامها بالعقود حتى نهاية العام الحالي. وانتقلت أخبارها وأعدادها من النسخة الورقية، 
والتمّسك  بقائها  على  المحافظة  إلى  منها   Íسعي ا�لكترونية،  بوابتها  إلى  قليلة،  بأعداد  المستمرة 

بمقعدها في المشهد ا�عالمي ا²ردني.

(٧/٧): مجهول ُيقرِصن صفحَتي الصحافي محمد عرسان وراديو "البلد" على "فايسبوك" 

على  عرسان  محمد  الصحافي  "البلد"  لراديو  التابع  نت"  "عمان  موقع  تحرير  رئيس  صفحة  تعّرضت 
"فايسبوك" (Facebook)، للقرصنة من قبل مجهول، وتمكن من استعادتها بعد يومين. ورافقت قرصنة 
إرسال  من  المقرصن  وتمّكن  بحسابه،  مرتبطة  باعتبارها  "البلد"  راديو  صفحة  قرصنة  عرسان،  صفحة 
منشورات تحمل عبارات بذيئة على الصفحات كلها التي يديرها عرسان، ومن بينها صفحات مؤسسات 

إعالمية، وتبين الحقÍ أن آي بان الهاكر من غزة.

فلسطين
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(٧/٢٠): "معلومات" ا�من العام تدهم منزل الصحافي محمد عواد وتحتجزه وتحّقق معه عن 
كتاباته

دهمت عناصر من شعبة المعلومات في ا²من العام منزل الصحافي في موقع "لبنان الجديد" محمد 
عواد، واحتجزته واقتادته مكّبل اليدين إلى مركزها في سن الفيل، ثم إلى مقر المديرية العامة لÇمن 
العام في العدلية، حيث حّققت معه عن كتاباته ومقاالته، وأطلقت سراحه بعد حوالي سبع ساعات، 

بشرط أن يوّقع تعّهدÑ بعدم التعرض للرؤساء الثالثة والرموز الدينية ورؤساء الطوائف.

(٧/٢٠): مكتب "جرائم المعلوماتية" يستدعي الناشط إيلي خوري بسبب منشور ويتراجع بعد ٣ 
أيام

 ،Íهاتفي خوري  ايلي  الناشط  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  استدعى 
للحضور للتحقيق معه بعد أربعة أيام على خلفية منشور له على "فايسبوك"، ولكنه عاد وألغاه قبل 

يوم من الموعد المحّدد.

(٧/٢٤): مخابرات الجيش توقف الناشط خالد عبوشي يومين بسبب انتقاده عون وباسيل

عليه  واعتدت  معه  وحّققت  عبوشي  خالد  الناشط  طرابلس  في  القّبة  في  الجيش  مخابرات  أوقفت 
بالضرب، قبل نقله إلى مركز الشرطة العسكرية ومخفر المينا، بسبب انتقاده رئيس الجمهورية ميشال 
عون وصهره رئيس التيار "الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في منشورات على "فايسبوك"، ولم 

ُتطلق سراحه إال بعد توقيعه تعّهدÑ بعدم التعّرض لهما.

على  منشور  بسبب  خطيب  روان  الناشطة  مع  يحّقق  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(٧/٢٥)
"فايسبوك"

حّقق مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية مع الناشطة روان خطيب بسبب 
منشوراتها على "فايسبوك"، وأطلق سراحها بعد حوالي ثماني ساعات، بشرط أن توّقع تعّهدÑ بعدم 

التعّرض لÇديان.

على  منشورات  بسبب  بزي  عماد  الناشط  مع  ُيحّقق  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(٧/٢٧)
"فايسبوك"

على  بزي،  عماد  الناشط  مع  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  حّقق 
خلفية دعوى مقامة ضّده من مالكي مشروع "إيدن باي" (Eden Bay)، بسبب منشورات على "فايسبوك".
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info@skeyesmedia.orgwww.skeyesmedia.org

١٢

فلسطين

تموز/يوليو ٢٠١٨
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في  الفلسطينيين  والمصّورين  الصحافيين  على  اعتداءاتها  في  ا�سرائيلية  القوات  تمادت 
والرصاص  الغاز  بقنابل  منهم  سبعة  فأصابت   ،٢٠١٨ تموز/يوليو  شهر  خالل  غزة  قطاع 
قرية  بالصواريخ  الحربية  الطائرات  دّمرت  حين  في  مختلفة،  بجروح  لهم  وتسببت  المتفّجر 

الفنون والِحرف الفلسطينية التابعة لبلدية  غزة.

أما في الداخل الفلسطيني، فقد أصدرت محكمة صلح جباليا حكمها بحق مراسل صحيفة 
"البديل" المصرية في القطاع الصحافي عامر بعلوشة بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ 

وبغرامة ٢٠٠ شيكل بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٧/٣): القوات ا�سرائيلية ُتصيب صحافيÌ بقنبلة غاز ومصّورÜ بشظايا رصاصة متفّجرة شرق غزة

غاز  بقنبلة  رياش  أبو  ثائر  الصحافي  المحلية  "شهاب"  وكالة  مراسل  ا�سرائيلية  القوات  استهدفت   
الزعنون برصاصة متفجرة أصابته شظاياها في  الحّر محمد  بشكل مباشر أصابته في رأسه، والمصّور 

قدميه وذراعه اليمنى، أثناء تغطيتهما مسيرة "العودة الكبرى" في قطاع غزة، وتسببت لهما بجروح. 

(٧/٤): محكمة صلح جباليا تقضي بسجن الصحافي عامر بعلوشة ٦ أشهر مع وقف التنفيذ

حكمت محكمة الصلح في جباليا، شمال قطاع غزة على مراسل صحيفة "البديل" المصرية في قطاع 
 ٥٦ (حوالي  شيكل   ٢٠٠ وبغرامة  التنفيذ  وقف  مع  أشهر  ستة  بالسجن  بعلوشة،  عامر  الصحافي  غزة 

دوالرÑ)، بعدما أدانته بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا".

(٧/١٣): القوات ا�سرائيلية تصيب صحافيÌ برصاصة متفّجرة ومصّوَرين بقنبلَتي غاز شرق غزة  

اليمنى، وكًال من  الحّر محمد زعرب برصاصة متفّجرة في قدمه  القوات ا�سرائيلية الصحافي  أصابت 
مصّور قناة "ا²قصى" الفضائية المحلية أنس الشريف والمصّور الحّر عادل الحواجري بقنبلة غاز مسّيلة 
بجروح  لهم  وتسببت  غزة،  قطاع  شرق  الكبرى  العودة  مسيرات  فعاليات  تغطيتهم  أثناء  للدموع، 

مختلفة. 

قطاع غزة
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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 اÞ برصاصة متفّجرة في رجليه شرق رفح

في  أصابته  متفّجرة  برصاصة   ،àا 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 ا²يمن، 

وتسببت له بجروح. 
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الضفة  في  الفلسطينّيين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  وتيرة  ا�سرائيلية  القوات  صّعدت 
سمحان  ولؤي  اشتية  نضال  المصّوَرين  من  كًال  فأصابت   ،٢٠١٨ تموز/يوليو  شهر  خالل  الغربية 
جنوب  برصاصتين  "فلسطين"  تلفزيون  طاقم  وسيارة  قدوم،  كفر  في  معدنية   برصاصة 
أبو شقرة  تركمان وهشام  الريماوي ومحمد  المصّورين  عصام  بالضرب على  نابلس. واعتدت 
والمراسلتين هبة أصالن وكريستين ريناوي في الخان ا�حمر، ومنعت المصّورين أشرف النبالي 
وهشام أبو شقرة وعلي عبيدات من التصوير في العيزرية، والمراسل ضياء حوشية من تغطية 
مداهمة منزل في قرية كوبر. كما اعتقلت كًال من الصحافّيين عالء الريماوي وقتيبة حمدان 
ومحمد علوان وحسني إنجاص بعد اقتحام منازلهم في رام اÞ، والكاتبة الحّرة لمى خاطر 
ين رّحلتهما بعد توقيفهما بسبب  بعد اقتحام منزلها في الخليل، إضافة إلى فّناَنين إيطاليَّ
رسمهما جدارية عمالقة لعهد التميمي في بيت لحم، واقتحمت كذلك مطبعة شرق نابلس 
السفر  الصحافي مصعب شاور من  السلطات ا�سرائيلية  إلى مْنع  واعتقلت صاحبها، إضافة 

عبر معبر الكرامة، وتحقيق المخابرات الفلسطينية معه أثناء عودته إلى الضفة.

"مرح"  راديو  البرامج في  الوقائي مقّدم  ا�من  اعتقل جهاز  الفلسطيني، فقد  الداخل  أما في 
محمد أبو جحيشة بعد رفضه االمتثال لالستدعاء، وحّققت المخابرات مع الصحافي الحّر إياد 
الرفاعي عن عمله ونشاطه الصحافي، ومنعت عناصر أمنّية بالزي المدني والرسمي الصحافية 
الحّرة جيهان عوض من الوصول إلى مقر منظمة التحرير لتغطية وقفة احتجاجية. وفي ما 

يلي أبرز التفاصيل:

(٧/٤): القوات ا�سرائيلية تعتدي على الصحافّيين بالضرب والدفع ومنع التغطية في الخان 
ا�حمر

بالضرب  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  على  متتاليين  يومين  خالل  ا�سرائيلية  القوات  اعتدت 
والدفع وكسر الكاميرات، ومنعتهم من التغطية، إضافة إلى فرض مخالفات مالية على عدد منهم، 
منهم  وُعرف  القدس،  شرق  ا²حمر  الخان  منطقة  من  البدو  إخالء  الجنود  محاوالت  تغطيتهم  أثناء 
وكالة  مصّور  أصالن،  هبة  "الجزيرة"  قناة  مراسلة  الريماوي،  عصام  الجديدة"  "الحياة  صحيفة  مصّور 
"رويترز" محمد تركمان، مصور وكالة "ا²ناضول" التركية هشام أبو شقرة، ومراسلة تلفزيون "فلسطين" 

كريستين ريناوي.

 الضفة الغربية
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(٧/٥): السلطات ا�سرائيلية تمنع الصحافي مصعب شاور من السفر ومخابرات السلطة تحّقق 
معه

منعت السلطات ا�سرائيلية الصحافي في "شبكة قدس ا�خبارية" مصعب شاور من السفر إلى ا²ردن 
حوالي  الغربية  الضفة  إلى  عودته  أثناء  الفلسطينية  المخابرات  معه  حّققت  كما  الكرامة،  معبر  عبر 
ساعة عن سبب منعه من السفر، وعدد المرات التي اعُتقل فيها لدى السلطات ا�سرائيلية وسبب ذلك.

(٧/٦): القوات ا�سرائيلية تصيب سيارة طاقم تلفزيون "فلسطين" برصاصتين في نابلس

استهدفت القوات ا�سرائيلية طاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضم  المراسل بكر عبد الحق، والمصّور 
قرية  إلى  توّجههم  أثناء  مباشر،  بشكل  المعدني  بالرصاص  سوالمة   àا عبد  والسائق  حبش،  سامر 

عوريف جنوب نابلس، وأصابت السيارة برصاصتين.

(٧/٨): القوات ا�سرائيلية تمنع ثالثة مصّورين من تصوير وضع "كرفانات" في العيزرية

"ا²ناضول"  وكالة  ومصّور  النبالي،  أشرف  ا²ردنية  "رؤيا"  قناة  مصّور  من  كًال  ا�سرائيلية  القوات  منعت 
لبيوت  ا�سرائيلية  السلطات  وضع  تصوير  من  عبيدات،  علي  الحّر  والمصّور  شقرة،  أبو  هشام  التركية 
متنقلة "كرفانات" في بلدة العيزرية شرقي القدس. وفي اليوم التالي، مَنع الجنود المصّور عبيدات من 

التصوير مرة أخرى في المكان نفسه.

 Ìحاسوب وتصادر  صاحبها  وتعتقل  نابلس  شرق  مطبعة  تقتحم  ا�سرائيلية  القوات   :(٧/١٠)
وهواتف

اقتحمت القوات ا�سرائيلية مطبعة "ذوقان" شرق مدينة نابلس، واعتقلت صاحبها المحاضر في كلية 
وجهاز  النقالة  هواتفه  وصادرت  ذوقان،  غسان  الدكتور  الوطنية  النجاح  جامعة  في  النفس  علم 

حاسوبه المتنقل.

(٧/١١): ا�من الوقائي في الخليل يستدعي مقّدم البرامج في راديو "مرح" محمد أبو جحيشة

استدعى جهاز ا²من الوقائي الفلسطيني مقّدم البرامج في راديو "مرح" في الخليل الصحافي محمد 
ولكن  قانوني".  غير  "كونه  االستدعاء  بتمزيق  قام  لكنه  أيام،  أربعة  بعد  للمقابلة  جحيشة  أبو  سعيد 

عناصر ا²من الوقائي اعتقلته بعد ثالثة أيام من مكان عمله في الراديو في مدينة الخليل.
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(٧/١٣): القوات ا�سرائيلية ُتصيب المصّور نضال اشتية برصاصة في كفر قدوم

استهدفت القوات ا�سرائيلية مصّور الوكالة الصينية "شينخوا" نضال اشتية بالرصاص المعدني، ما أدى 
قدوم  كفر  قرية  في   Íأسبوعي تندلع  التي  المواجهات  تغطيته  خالل  ركبته،  في  برصاصة  إصابته  إلى 

قرب قلقيلية.

(٧/٢٤): القوات ا�سرائيلية تعتقل الكاتبة لمى خاطر بعد اقتحام منزلها في الخليل

جنوب  الخليل  مدينة  في  منزلها  اقتحام  بعد  خاطر،  لمى  الحّرة  الكاتبة  ا�سرائيلية  القوات  اعتقلت 
وقررت  محاميها  به  تقّدم  الذي  االستئناف  العسكرية  عوفر  محكمة  رفضت  أيام   ٦ وبعد  الضفة، 

االستمرار في اعتقالها.

Þ(٧/٢٥): ا�من الفلسطيني يمنع الصحافية جيهان عوض من تغطية تظاهرة في رام ا

منعت عناصر أمنّية فلسطينية بالزي المدني والرسمي الصحافية الحّرة جيهان عوض من الوصول إلى 
مقر منظمة التحرير في رام اà، لتغطية الوقفة االحتجاجية المطاِلبة برفع العقوبات عن قطاع غزة.

شمال  منزل  مداهمة  تغطية  من  حوشية  ضياء  المراسل  تمنع  ا�سرائيلية  القوات   :(٧/٢٧)
الضفة

مداهمة  تغطيته  أثناء  التصوير،  من  حوشية  ضياء  "الغد"  فضائية  مراسل  ا�سرائيلية  القوات  منعت 
أصبحت  المنطقة  أن  بحجة  الغربية،  الضفة  شمال  كوبر  قرية  في  يوسف  طارق  محمد  لمنزل  الجنود 

ُمغلقة بأمر عسكري".

(٧/٢٨): المخابرات الفلسطينية في رام اÞ تحّقق مع الصحافي إياد الرفاعي بعد استدعائه

حّقق جهاز المخابرات الفلسطيني في رام اà مع الصحافي الحّر إياد الرفاعي ساعات عدة، عن عمله 
ونشاطه الصحافي، إثر استدعائه قبل يومين.

لهما بسبب رسمهما جدارية لعهد  ين وُترحِّ (٧/٢٨): السلطات ا�سرائيلية تعتقل فّناَنين إيطاليَّ
التميمي

ين جوريت أغوش وسلفاتور دي لويس يومين، ثم رّحلتهما،  اعتقلت القوات ا�سرائيلية الفّناَنين ا�يطاليَّ
دخول  من  ومنعتهما  التميمي،  عهد  الفلسطينية  للشابة  عمالقة  جدارية  لوحة  رسمهما  بسبب 
ا²راضي الفلسطينية المحتلة لمدة عشر سنوات، كما اعتقلت الدليل السياحي مصطفى ا²عرج الذي 

كان برفقتهما في مدينة بيت لحم.
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في  الفلسطينيين  والمصّورين  الصحافيين  على  اعتداءاتها  في  ا�سرائيلية  القوات  تمادت 
والرصاص  الغاز  بقنابل  منهم  سبعة  فأصابت   ،٢٠١٨ تموز/يوليو  شهر  خالل  غزة  قطاع 
قرية  بالصواريخ  الحربية  الطائرات  دّمرت  حين  في  مختلفة،  بجروح  لهم  وتسببت  المتفّجر 

الفنون والِحرف الفلسطينية التابعة لبلدية  غزة.

أما في الداخل الفلسطيني، فقد أصدرت محكمة صلح جباليا حكمها بحق مراسل صحيفة 
"البديل" المصرية في القطاع الصحافي عامر بعلوشة بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ 

وبغرامة ٢٠٠ شيكل بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٧/٣): القوات ا�سرائيلية ُتصيب صحافيÌ بقنبلة غاز ومصّورÜ بشظايا رصاصة متفّجرة شرق غزة

غاز  بقنبلة  رياش  أبو  ثائر  الصحافي  المحلية  "شهاب"  وكالة  مراسل  ا�سرائيلية  القوات  استهدفت   
الزعنون برصاصة متفجرة أصابته شظاياها في  الحّر محمد  بشكل مباشر أصابته في رأسه، والمصّور 

قدميه وذراعه اليمنى، أثناء تغطيتهما مسيرة "العودة الكبرى" في قطاع غزة، وتسببت لهما بجروح. 

(٧/٤): محكمة صلح جباليا تقضي بسجن الصحافي عامر بعلوشة ٦ أشهر مع وقف التنفيذ

حكمت محكمة الصلح في جباليا، شمال قطاع غزة على مراسل صحيفة "البديل" المصرية في قطاع 
 ٥٦ (حوالي  شيكل   ٢٠٠ وبغرامة  التنفيذ  وقف  مع  أشهر  ستة  بالسجن  بعلوشة،  عامر  الصحافي  غزة 

دوالرÑ)، بعدما أدانته بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا".

(٧/١٣): القوات ا�سرائيلية تصيب صحافيÌ برصاصة متفّجرة ومصّوَرين بقنبلَتي غاز شرق غزة  

اليمنى، وكًال من  الحّر محمد زعرب برصاصة متفّجرة في قدمه  القوات ا�سرائيلية الصحافي  أصابت 
مصّور قناة "ا²قصى" الفضائية المحلية أنس الشريف والمصّور الحّر عادل الحواجري بقنبلة غاز مسّيلة 
بجروح  لهم  وتسببت  غزة،  قطاع  شرق  الكبرى  العودة  مسيرات  فعاليات  تغطيتهم  أثناء  للدموع، 

مختلفة. 

(٧/٢٨): القوات ا�سرائيلية ُتصيب المصّور لؤي سمحان برصاصة في كفر قدوم

المسيل  بالغاز  سمحان،  الحفيظ  عبد  لؤي  "فلسطين"  تلفزيون  مصّور  ا�سرائيلية  القوات  استهدفت 
خالل  اليسرى،  ركبته  في  إحداها  أصابته  وقد  بالمطاط  المغّلف  المعدني  الرصاص  وكذلك  للدموع، 

تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين في قرية كفر قدوم قرب قلقيلية.

اقتحام منازلهم  أربعة صحافيين وتصادر معّداتهم بعد  ا�سرائيلية  تعتقل  القوات   :(٧/٣٠)
Þفي رام ا

قتيبة  والصحافّيين  الريماوي،  عالء  القدس"  "فضائية  مكتب  مدير  من  كًال  ا�سرائيلية  القوات  اعتقلت 
تقّدم  إنتاج  شركات  من  عدد  مع  حّر  بشكل  يعملون  الذين  إنجاص  وحسني  علوان  ومحمد  حمدان 

.àخدمات إعالمية للفضائيات، بعد اقتحام منازلهم في محافظة رام ا
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الـ٤٨  أراضي  في  الفلسطينيين  الصحافيين  بحق  انتهاكاتها  ا�سرائيلية  الشرطة  واصلت 
خالل شهر تموز/يوليو ٢٠١٨، فاعتدت بالضرب على المسؤول ا�عالمي في دائرة ا¹وقاف في 
اندلعت  التي  المواجهات  تصوير  من  الصحافيين  ومنعت  الدبس  فراس  ا¹قصى  المسجد 
القدس  في  ا�سالمي  الوقف  عن  مؤتمر  عقد  منعت  كما  منه،  وطردتهم  ا¹قصى  داخل 
إلى احتجازها الصحافي أحمد الصفدي لمنعه من  المكان، إضافة  وطردت الصحافيين من 
تغطية "ذكرى خراب الهيكل"، وتحقيقها مع طاقم شركة "البشير برميديا" بتهمة التعامل 
مع قناة "القدس التي تم حظرها َقبل ستة أيام استنادÎ إلى قانون "مكافحة ا�رهاب". وكان 
الشاعرة دارين طاطور خمسة أشهر بتهمة  الناصرة قرارÎ بسجن  الفت¶ إصدار محكمة صلح 

"التحريض"رغم أنها قضت ثالث سنوات في الحبس المنزلي. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٧/٣): وزير ا�من االسرائيلي يحّظر قناة "القدس" استنادÜ إلى قانون "مكافحة ا�رهاب"

قانون  إلى   Ñمستند "القدس"،  قناة  بموجبه  حّظر   Ñقرار ليبرمان  أفيغدور  ا�سرائيلي  ا²من  وزير  أصدر 
"مكافحة ا�رهاب" ا�سرائيلي.

قناة  مع  التعامل  بتهمة  الفحم  أم  في  برميديا"  "البشير  طاقم  مع  تحّقق  الشرطة   :(٧/٩)
"القدس" 

ضّم  الذي  الفحم،  أم  في  برميديا"  "البشير  لشركة  ا�عالمي  الطاقم  ا�سرائيلية  الشرطة  استدعت 
بتهمة  معهم  وحّققت  موسى،  أنس  والمراسل  جبارين  محمد  والمصّور  النائل  أياد  الشركة  مدير 

التعامل مع قناة "القدس" التي تم حظرها قبل ستة أيام، استنادÑ إلى قانون "مكافحة ا�رهاب". 

المدعّوين  وتطرد  القدس  في  ا�سالمي  الوقف  عن  مؤتمر  عقد  تمنع  الشرطة   :(٧/١٤)
والصحافيين

منعت الشرطة ا�سرائيلية عقد مؤتمر أكاديمي بعنوان "الوقف ا�سالمي في القدس" في مقّر كلية 
الصحافيون  وبينهم  القاعة  من  والحضور  المدعّوين  وأخرجت  القدس،  جامعة  في  الحسيني  هند 

وطردتهم جميعÍ، بحجة أن المؤتمر "غير قانوني".

أراضي الـ١٩٤٨

SK_eyes



مركز الدفاع عن الحريات ا�عالمية والثقافية

info@skeyesmedia.orgwww.skeyesmedia.org

٢٠

(٧/٢٢): الشرطة تحتجز الصحافي أحمد الصفدي لمنعه من تغطية "ذكرى خراب الهيكل"

احتجزت الشرطة ا�سرائيلية مدير مؤسسة "إيليا" لäعالم الشبابي في مدينة القدس الصحافي أحمد 
ما  في  ا²قصى  إلى  المستوطنين  دخول  تغطية  من  لمنعه  عدة،  ساعات  احترازية،  بصورة  الصفدي 

ُيعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" لدى اليهود.

(٧/٢٧): الشرطة تطرد الصحافيين من ا�قصى وتعتدي على مسؤول إعالم ا�وقاف بالضرب

فراس  ا²قصى  المسجد  في  ا²وقاف  دائرة  في  ا�عالمي  المسؤول  على  ا�سرائيلية  الشرطة  اعتدت 
المسجد  داخل  اندلعت  التي  المواجهات  تصوير  من  الصحافيين  منعت  كما  بالضرب،  الدبس  

وطردتهم من المكان.

(٧/٣١): محكمة صلح الناصرة تقضي بسجن الشاعرة دارين طاطور خمسة أشهر 

الناصرة حكمÍ بالسجن الفعلي لمدة ٥ أشهر بحق الشاعرة دارين  أصدرت محكمة الصلح في مدينة 
على  لها  منشورات  خلفية  على  إرهابية"،  منظمات  ودعم  "التحريض  بتهمة  إدانتها  بعد  طاطور، 
"فايسبوك"، مع العلم أنها قضت ثالث سنوات في الحبس المنزلي. وستقّدم استئنافÍ للقرار، على أن 

تبدأ بتنفيذ محكوميتها في الثامن من آب/أغسطس. 
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تموز/يوليو ٢٠١٨

التقرير
الشهري

المختصر
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النظام، ووصل عددهم  التعذيب في سجون  الناشطين السوريين تحت  توالى إعالن مقتل 
إلى ثالثة خالل شهر تموز/يوليو ٢٠١٨، وأظهر مدى التنكيل والوحشية التي تعرضوا لها فيها، 
في حين قضى مراسل خالل تغطية المعارك. كما تفاقم تدهور حال الحّريات ا�عالمية في 
والتوقيفات  والتحقيقات  االستدعاءات  موجة  ارتفاع  مع  وخطير  مسبوق  غير  بشكل  لبنان 
إلى ذروتها لتطال سبعة صحافيين وناشطين، وعاد مقص الرقيب ليقطع "قبلة" في فيلم. 
المعدني  بالرصاص  الفلسطينيين  الصحافيين  استهداف  ا�سرائيلية  القوات  وواصلت 
الضفة  في  واثنين  غزة  قطاع  في  منهم  سبعة  فأصابت  للدموع  المسّيل  الغاز  وقنابل 
الغربية، والتي اعتدت فيها على خمسة آخرين بالضرب ومنعت أربعة من التصوير، واعتقلت 
خمسة بعد دهم منازلهم، إضافة إلى توقيف فّناَنين إيطالّيين وترحيلهما بسبب رسمهما 
جدارية لعهد التميمي، ومنع صحافي من السفر، فيما حققت ا¹جهزة ا¹منية الفلسطينية 
معه عن سبب منعه واعتقلت صحافي¶ آخر وحققت مع ثالث ومنعت صحافية من التغطية. 
الـ٤٨ على صحافي بالضرب وحققت مع ثالثة آخرين واحتجزت  واعتدت الشرطة في أراضي 
رابع¶، ومنعت التصوير في "ا¹قصى" وعقد مؤتمر في القدس وطردت الصحافيين، في حين 

قضت محكمة الصلح بسجن شاعرة بتهمة التحريض.  

أما تفاصيل االنتهاكات في كل من البلدان ا¹ربعة التي يغطيها مركز الدفاع عن الحريات 
ا�عالمية والثقافية "سكايز"، لبنان وسوريا وا¹ردن وفلسطين، فجاءت على الشكل اÔتي:

شهر  خالل  والتوقيفات  والتحقيقات  باالستدعاءات  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  حِفلت  لبنان،  في 
الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  "مكتب  كالعادة  محورها  وكان   ،٢٠١٨ تموز/يوليو 
والناشط   ،(٧/٢٥) خطيب  روان  والناشطة   ،(٧/١٧) خوري  شربل  الشاب  من  كًال  استدعى  الذي  الفكرية" 
عماد بزي (٧/٢٧) وحّقق معهم بسبب منشوراتهم على "فايسبوك" (Facebook)، إضافة إلى الناشط 
إيلي خوري الذي اسُتدعي للحضور وألغي االستدعاء قبل يوم من الموعد المحدد (٧/٢٠). كما أوقفت 
رئيس  انتقاده  بسبب  بالضرب  عليه  واعتدت  معه  وحّققت  عبوشي  خالد  الناشط  الجيش  مخابرات 
 Íأيض "فايسبوك"  على  منشورات  في  باسيل  جبران  الخارجية  وزير  وصهره  عون  ميشال  الجمهورية 
كتاباته  حول  عواد  محمد  الصحافي  مع  العام  ا²من  في  المعلومات  شعبة  حّققت  بينما   ،(٧/٢٤)

ومقاالته بعد دهم منزله واعتقاله (٧/٢٠).

على  منشور  بسبب  طوق  طوني  الناشط  قضية  في  جلستها  العسكرية  المحكمة  أّجلت  وكذلك، 
"فايسبوك" انتقد فيه العميد شامل روكز (٧/٤)، واّدعى المجلس ا�سالمي الشيعي ا²على على قناة 
فيلم  عرض  "الرقابة"  ومنعت   ،(٧/١٣) الدينية"  الشعائر  "تحقير  بجرم  خليل  شربل  والمخرج  "الجديد" 
من  صور  في  حفلته  حويلي  أحمد  الُمنشد  وألغى   ،(٧/١٢) رجلين  بين  قبلة  مشهد  بسبب   "Calling ID"

دون توضيح ا²سباب (٧/٩).
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يحيى  السياسي  والناشط   (٧/٣٠) إيبش  الدين  عالء  ا�عالمي  الناشط  مقتل  إعالن  طغى  سوريا،  وفي 
شربجي وشقيقه معن (٧/٢٣) والمصّور الفوتوغرافي الفلسطيني ـ السوري نيراز سعيد تحت التعذيب 
شهر  خالل  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  مجمل  على   ،(٧/١٦) النظام  سجون  في 
في  المعارك  تغطيته  خالل  السالمة  مصطفى  "سما"  قناة  مراسل  قضى  حيث   ،٢٠١٨ تموز/يوليو 
 ،(٧/١)  Íأسبوع إف.إم."  "صدى  وإذاعة  حلب"  "صدى  فضائية  النظام  حكومة  وأغلقت   ،(٧/١٦) القنيطرة 
ومَنع مجلسا مدينَتي عندان وأعزاز في ريف حلب الشمالي "تلفزيون سوريا" من العمل على أراضيهما 

.(٧/٩)

٢٠١٨، بحيث  "السبيل" خالل شهر تموز/يوليو  التي تعصف بصحيفة  المالية  ا²زمة  ا�ردن، تواصلت  وفي 
صفحاتها  عدد  تقّلص  بعدما  أربعين،  إلى  والتراضي"  "بالتفاهم  منها  المسّرحين  العاملين  عدد  وصل 
الصفحات  وبعض  "فايسبوك"  على  عرسان  محمد  الصحافي  صفحة  مجهول  قرصَن  كما   .(٧/١)
المرتبطة بحسابه ومن بينها صفحة راديو "البلد"، وتمكن من بث منشورات عليها تحمل عبارات بذيئة 

.(٧/٧)

وفي قطاع غزة، تمادت القوات ا�سرائيلية في اعتداءاتها على الصحافيين والمصّورين الفلسطينيين 
والمصّور  رأسه،  في  غاز  بقنبلة  رياش  أبو  ثائر  الصحافي  من  كًال  فأصابت   ،٢٠١٨ تموز/يوليو  شهر  خالل 
زعرب  محمد  والصحافي   ،(٧/٣) اليمنى  وذراعه  قدميه  في  متفجرة  رصاصة  بشظايا  الزعنون  محمد 
 ،(٧/١٣) Íبرصاصة مماثلة في قدمه اليمنى، والمصّوَرين أنس الشريف وعادل الحواجري بقنبلَتي غاز أيض
وكذلك المصّور زكي عوض اà برصاصة في رجليه (٧/٢٠)، والصحافي سامر الزعانين بشظايا رصاصة 
الحربية  الطائرات  دّمرت  حين  في  مختلفة،   بجروح  لهم  وتسببت   ،(٧/٢٧) ا²يمن  فخذه  في  متفّجرة 

بالصواريخ قرية الفنون والِحرف الفلسطينية التابعة لبلدية غزة (٧/١٤).

أما في الداخل الفلسطيني، فقد أصدرت محكمة صلح جباليا حكمها بحق مراسل صحيفة "البديل" 
المصرية في القطاع الصحافي عامر بعلوشة بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة ٢٠٠ شيكل 

بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا" (٧/٤).
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الفلسطينّيين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  وتيرة  ا�سرائيلية  القوات  صّعدت  الغربية،  الضفة  وفي 
 (٧/٢٨) سمحان  ولؤي   (٧/١٣) اشتية  نضال  المصّوَرين  من  كًال  فأصابت   ،٢٠١٨ تموز/يوليو  شهر  خالل 
جنوب  برصاصتين  "فلسطين"  تلفزيون  طاقم  وسيارة  قدوم،  كفر  في  ركبته  في  معدنية  برصاصة 
شقرة  أبو  وهشام  تركمان  ومحمد  الريماوي  عصام  المصّورين   على  بالضرب  واعتدت   .(٧/٦) نابلس 
النبالي  أشرف  المصّورين  ومنعت   ،(٧/٤) ا²حمر  الخان  في  ريناوي  وكريستين  أصالن  هبة  والمراسلتين 
العيزرية (٧/٨)، والمراسل ضياء حوشية من تغطية  التصوير في  أبو شقرة وعلي عبيدات من  وهشام 
الحّرة لمى خاطر بعد اقتحام منزلها في  الكاتبة  مداهمة منزل في قرية كوبر (٧/٢٧). كما اعتقلت 
الخليل (٧/٢٤)، وكًال من الصحافّيين عالء الريماوي وقتيبة حمدان ومحمد علوان وحسني إنجاص بعد 
بسبب  توقيفهما  بعد  رّحلتهما  ين  إيطاليَّ فّناَنين  إلى  إضافة   ،(٧/٣٠)  àا رام  في  منازلهم  اقتحام 
رسمهما جدارية عمالقة لعهد التميمي في بيت لحم (٧/٢٨)، واقتحمت كذلك مطبعة شرق نابلس 
واعتقلت صاحبها (٧/١٠). إضافة إلى مْنع السلطات ا�سرائيلية الصحافي مصعب شاور من السفر عبر 

معبر الكرامة، وتحقيق المخابرات الفلسطينية معه أثناء عودته إلى الضفة (٧/٥).

أما في الداخل الفلسطيني، فقد اعتقل جهاز ا²من الوقائي مقّدم البرامج في راديو "مرح" محمد أبو 
جحيشة بعد رفضه االمتثال لالستدعاء (٧/١١)، وحّققت المخابرات مع الصحافي الحّر إياد الرفاعي عن 
عمله ونشاطه الصحافي (٧/٢٨)، ومنعت عناصر أمنّية بالزي المدني والرسمي الصحافية الحّرة جيهان 

عوض من الوصول إلى مقر منظمة التحرير لتغطية وقفة احتجاجية (٧/٢٥).

الفلسطينيين خالل شهر  انتهاكاتها بحق الصحافيين  الـ٤٨، واصلت الشرطة ا�سرائيلية  أراضي  وفي 
ا²قصى  المسجد  في  ا²وقاف  دائرة  في  ا�عالمي  المسؤول  على  بالضرب  فاعتدت   ،٢٠١٨ تموز/يوليو 
فراس الدبس ومنعت الصحافيين من تصوير المواجهات التي اندلعت داخل ا²قصى وطردتهم منه 
المكان  من  الصحافيين  وطردت  القدس  في  ا�سالمي  الوقف  عن  مؤتمر  عقد  منعت  كما   ،(٧/٢٧)
(٧/١٤)، إضافة إلى احتجازها الصحافي أحمد الصفدي لمنعه من تغطية "ذكرى خراب الهيكل" (٧/٢٢)، 
وتحقيقها مع طاقم شركة "البشير برميديا" (٧/٩) بتهمة التعامل مع قناة "القدس التي تم حظرها 
 Ñإصدار محكمة صلح الناصرة قرار Íإلى قانون "مكافحة ا�رهاب" (٧/٣). وكان الفت Ñَقبل ستة أيام استناد
بسجن الشاعرة دارين طاطور خمسة أشهر بتهمة "التحريض"رغم أنها قضت ثالث سنوات في الحبس 

المنزلي (٧/٣١).
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الـ٤٨  أراضي  في  الفلسطينيين  الصحافيين  بحق  انتهاكاتها  ا�سرائيلية  الشرطة  واصلت 
خالل شهر تموز/يوليو ٢٠١٨، فاعتدت بالضرب على المسؤول ا�عالمي في دائرة ا¹وقاف في 
اندلعت  التي  المواجهات  تصوير  من  الصحافيين  ومنعت  الدبس  فراس  ا¹قصى  المسجد 
القدس  في  ا�سالمي  الوقف  عن  مؤتمر  عقد  منعت  كما  منه،  وطردتهم  ا¹قصى  داخل 
إلى احتجازها الصحافي أحمد الصفدي لمنعه من  المكان، إضافة  وطردت الصحافيين من 
تغطية "ذكرى خراب الهيكل"، وتحقيقها مع طاقم شركة "البشير برميديا" بتهمة التعامل 
مع قناة "القدس التي تم حظرها َقبل ستة أيام استنادÎ إلى قانون "مكافحة ا�رهاب". وكان 
الشاعرة دارين طاطور خمسة أشهر بتهمة  الناصرة قرارÎ بسجن  الفت¶ إصدار محكمة صلح 

"التحريض"رغم أنها قضت ثالث سنوات في الحبس المنزلي. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٧/٣): وزير ا�من االسرائيلي يحّظر قناة "القدس" استنادÜ إلى قانون "مكافحة ا�رهاب"

قانون  إلى   Ñمستند "القدس"،  قناة  بموجبه  حّظر   Ñقرار ليبرمان  أفيغدور  ا�سرائيلي  ا²من  وزير  أصدر 
"مكافحة ا�رهاب" ا�سرائيلي.

قناة  مع  التعامل  بتهمة  الفحم  أم  في  برميديا"  "البشير  طاقم  مع  تحّقق  الشرطة   :(٧/٩)
"القدس" 

ضّم  الذي  الفحم،  أم  في  برميديا"  "البشير  لشركة  ا�عالمي  الطاقم  ا�سرائيلية  الشرطة  استدعت 
بتهمة  معهم  وحّققت  موسى،  أنس  والمراسل  جبارين  محمد  والمصّور  النائل  أياد  الشركة  مدير 

التعامل مع قناة "القدس" التي تم حظرها قبل ستة أيام، استنادÑ إلى قانون "مكافحة ا�رهاب". 

المدعّوين  وتطرد  القدس  في  ا�سالمي  الوقف  عن  مؤتمر  عقد  تمنع  الشرطة   :(٧/١٤)
والصحافيين

منعت الشرطة ا�سرائيلية عقد مؤتمر أكاديمي بعنوان "الوقف ا�سالمي في القدس" في مقّر كلية 
الصحافيون  وبينهم  القاعة  من  والحضور  المدعّوين  وأخرجت  القدس،  جامعة  في  الحسيني  هند 

وطردتهم جميعÍ، بحجة أن المؤتمر "غير قانوني".


