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

االنتهاكات بحق الصحافيين والكّتاب والناشطين ا¡عالميين، خالل شهر تشرين ا�ول/أكتوبر 

٢٠١٩، في البلدان ا�ربعة التي يغطيها، لبنان وسوريا وا�ردن وفلسطين. 

فقد تواصلت االنتهاكات بشكل يومي بحق الصحافيين والمصورين خالل االنتفاضة الشعبية 

التي انطلقت في ١٧ تشرين ا�ول/أكتوبر في مختلف المناطق في لبنان وطغت على مجمل 

و١٠ حاالت مضايقات  تصوير،  و٨ حاالت منع  اعتداء  ٢٢ حالة  لت  ُسجِّ ا�خرى، حيث  االنتهاكات 

وشتم، إضافة إلى ٣ حاالت تهديد، و٦ حاالت تكسير هواتف وكاميرات، وصوًال إلى إقالة مديرة 

التظاهرات، وكان قد سبقها اعتقال ا�جهزة ا�منية  الوطنية" على خلفية تغطية  "الوكالة 

استمّرت  حين  في  مصّورين،  ثالثة  على  واعتداء  منشورات  خلفية  على  ناشطين  ثالثة 

وموقع  ومجلة  وجريدة  صحافيين  خمسة  وطاولت  نشر  قضايا  في  وا¡خبارات  المحاكمات 

ناشطان  قضى  حيث  سوريا  إلى  القتل  موجة  وعادت  "فايسبوك".  على  وحسابين  إلكتروني 

إعالميان وأصيب سبعة آخرون بقصف تركي وثامن بقصف روسي فيما اعُتقل اثنان. وواصلت 

في  برصاصة   Ãمصّور فأصابت  الفلسطينيين  الصحافيين  على  اعتداءاتها  ا¡سرائيلية  القوات 

قطاع غزة واعتدت بالضرب على آخر في الضفة الغربية، كما اعتدت الشرطة في أراضي الـ٤٨ 

صحافّيتين  واستدعت  التغطية  من  آخرين  ومنعت  بالضرب  ومراسَلين  صحافية  على 

بثالث  أمنية  تهمة  وألصقت  آخر  مع  وحّققت   Èصحافي "حماس"  اعتقلت  بينما  للتحقيق، 

 È٥٢ موقع Éوحجبت محكمة رام ا Èمعتقل لديها، واعتقل ا�من الوقائي في الضفة صحافي

تفاصيل  أما  ا�ردن.  في  فضائية  قناة  طاقم  على  معّلمون  اعتدى  بينما  إعالمية،  وصفحة 

االنتهاكات فجاءت على الشكل اËتي:
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طغت ا�حداث ا�خيرة والتظاهرات السلمية واالعتداءات التي حصلت خاللها بحق المصّورين 

والثقافية  ا¡عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  مجمل  على  المتظاهرين  وحتى  والصحافّيين 

القوى  عناصر  بين  المرتِكبة  الجهات  وتوّزعت   ،٢٠١٩ ا�ول/أكتوبر  تشرين  لبنان خالل شهر  في 

حالة   ٢٢ ُسّجلت  حيث  أنفسهم،  والمتظاهرين   "Éا و"حزب  "أمل"  حركة  ومناصري  ا�منية 

اعتداء و٨ حاالت منع تصوير، و١٠ حاالت مضايقات وشتم، إضافة إلى ٣ حاالت تهديد، و٦ حاالت 

تكسير هواتف وكاميرات، وصوًال إلى إقالة مديرة "الوكالة الوطنية" لور سليمان على خلفية 

تغطية الوكالة للتظاهرات.

ل اعتقال المباحث الجنائية المواطن سلطان منذر ٥  وقبل انطالق التظاهرات السلمية، ُسجِّ

أيام، وتحقيق مخابرات الجيش والشرطة العسكرية مع الناشط علي حسن، وأمن الدولة مع 

رئيس  فيها  ينتقدون  "فايسبوك"  على  لهم  منشورات  خلفية  على  صلح،  محمد  المواطن 

والدفع  بالركل  مصّورين  ثالثة  على  متقاعدين  عسكرّيين  اعتداء  إلى  إضافة  الجمهورية، 

والضرب أثناء تغطية تحّركهم في بيروت. 

أما قضائيÈ، فقد غّرمت محكمة ا¡ستئناف كًال من الصحافي الحّر فداء عيتاني في قضيَتي 

منقارة  هاشم  الشيخ  ا¡لكتروني  "التوحيد"  موقع  عن  والمسؤول  الحريري،  ونادر  صفا  وفيق 

المحامي طارق شندب، على  الصحافي غسان سعود في قضية  الموقع  المقال في  وكاتب 

"نداء  الجلسة في قضية صحيفة  المطبوعات  أّجلت محكمة  خلفية مقاالت صحافية. فيما 

الوطن" ورئيس تحريرها والمدير المسؤول فيها إلى ٢١ تشرين الثاني ¡صدار الحكم، ومحاكمة 

الصحافي هاني النصولي بعد استجوابه إلى ٢٦ منه، بينما تقّدم ٥ محامين بإخبار ضّد مجلة 

و٥  وا�رزة،  العَلم  وتحقير  المالية  ومكانتها  الدولة  بسمعة  ا¡ضرار  بحجة   "The Economist"

التواصل  مواقع  على  منشورات  بسبب  المعلوف  ماريا  ا¡عالمية  ضد  بدعوى  إعالميين 

االجتماعي، بينما اّدعى الحاج وفيق صفا على صاحب حسابين على "فايسبوك" بجرم "ا¡فتراء 

والقدح والذم". وفي ما يلي أبرز التفاصيل: 

على  منشور  خلفية  على  استدعائه  بعد  منذر  سلطان  تعتقل  الجنائية  المباحث   :(١٠/٣)
"فايسبوك"

خلفية  على  استدعائه  بعد  والذم"،  "القدح  بتهمة  منذر  سلطان  المواطن  الجنائية  المباحث  اعتقلت 

مصطلح  مستخدم£  عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس  فيه  ينتقد   (Facebook) "فايسبوك"  على  منشور 

"رتش"، وبعد ٥ أيام تّم إطالق سراحه بقرار من القاضية المنفردة الجزائية نادية جدايل بكفالة مالية 

٤٠٠ ألف ليرة.
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الحريري  ونادر  صفا  وفيق  بدعوَيي  عيتاني  فداء  الصحافي  ُتدين  االستئناف  محكمة   :(١٠/٤)
بسبب مقال

الصحافي  المطبوعات  بجرائم  المتعلقة  القضايا  في  الناظرة  بيروت  في  االستئناف  محكمة  أدانت 

االرتباط  لجنة  مسؤول  للمدعي  كتعويض  لبنانية  ليرة  مليوني  مبلغ  دفع  وألزمته  عيتاني  فداء  الحّر 

الرسوم  وتدريكه  به،  لحقت  التي  ا¿ضرار  "عن  صفا،  وفيق   "Âا "حزب  في  المركزية  والتنسيق 

والمصاريف كافة"، على خلفية مقال كتبه تحت عنوان "تبييض أموال وتغطية حزب اÂ وراء سقوط 

نادر ونهاد". وبعد أربعة أيام، أدانت المحكمة نفسها الصحافي عيتاني في الدعوى المقامة من نادر 

الحريري على خلفية المقال نفسه، وغّرمته مبلغ مليونين ليرة، وألزمته بالتعويض على الحريري بجرم 

القدح والذم ونشر أخبار كاذبة. 

(١٠/٨): إخبار ضّد مجلة "The Economist" بحجة ا¡ضرار بسمعة الدولة وتحقير العَلم وا�رزة

بإخبار  عريمط،  ومرهف  الرافعي  وسنا  دوغان  ومحمد  عيتاني  ورامي  قباني  خليل  المحامون  تقّدم 

مقاًال  نشرها  بسبب  العالمية،  ا�قتصادية   "The Economist" مجلة  ضد  التمييزية  العامة  النيابة  أمام 

تتحدث فيه عن وضع لبنان ا�قتصادي السّيئ واحتمال تعّرضه لÌنهيار، مرفق£ بصورة للعلم اللبناني 

مفكك£ وا¿رزة تسقط منه، بحجة أن ما أقدمت عليه المجلة "ُيضّر بالسمعة والمكانة المالية للدولة 

اللبنانية وُيحّقر العلم وا¿رزة".

(١٠/٨): وفيق صفا يّدعي على صاحب حسابين على "فايسبوك" بجرم "االفتراء والقدح والذّم"

تقّدم مسؤول لجنة ا�رتباط والتنسيق المركزية في "حزب اÂ" وفيق صفا، بشكوى إلى النيابة العامة 

على  منصور"  و"عبير  مظلوم"  والء  "علي  صفحَتي  صاحَبي  بحق  الشخصي  ا�دعاء  بصفة  التمييزية 

"فايسبوك"، بجرم "اختالق جرائم وا�فتراء والقدح والذّم"، بعد نشر منشور على "فايسبوك" يتضّمن ما 

اعتبره "تلفيق تهم واّدعاءات باطلة" بحقه.
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بجرائم  منقارة  هاشم  والشيخ  سعود  غسان  الصحافي  ُتغّرم  المطبوعات  محكمة   :(١٠/٨)
القدح والذّم

في  حكمها  المطبوعات  بجرائم  المتعّلقة  بالقضايا  الناظرة  بيروت  في  ا�ستئناف  محكمة  أصدرت 

ا�لكتروني  "التوحيد"  موقع  عن  المسؤول  المدير  ضد  شندب  طارق  المحامي  من  المقامة  الدعوى 

والذم  "القدح  بجرائم  سعود،  غسان  الصحافي  الموقع  في  المقال  وكاتب  منقارة  هاشم  الشيخ 

والتحقير"، وتغريم كل منهما ثالثة ماليين ليرة، وإعالن مسؤوليتهما عن التعويض المتوجب للمدعي 

بالتكافل والتضامن، على خلفية مقال ُنشر في الموقع تناول شندب بعبارات مثل أنه "أطلق النار على 

نفسه واخترع قصة حرق سيارته...".

(١٠/٩): عسكريون متقاعدون يعتدون على ٣ مصّورين بالركل والضرب أثناء تغطية تحّركهم 
في بيروت

سّمور،  ريشار  "الجمهورية"  جريدة  في  المصّور  من  كّل  على  المتقاعدين  العسكريين  من  عدد  اعتدى 

يوسف،  فؤاد   (LBCI) "أل.بي.سي.أي."  قناة  ومصّور  عيتاني،  فضل  الوطن"  "نداء  جريدة  في  والمصّور 

المّس  بعدم  للمطالبة  المتقاعدين  العسكريين  تحّرك  تغطيتهم  بقوةأثناء  والدفع  والركل  بالضرب 

بحقوقهم أمام مبنى الـ TVAفي بيروت.

ينتقد  الناشط علي حسن بسبب منشور  تحّققان مع  العسكرية  والشرطة  المخابرات   :(١٠/٩)
الرئيس عون

حّققت عناصر من مخابرات الجيش مع المؤهل أول المتقاعد والناشط السياسي علي حسن بعد يوم 

على استدعائه، على خلفية منشور له على "فايسبوك" ينتقد فيه رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل 

١٢ ساعة من  التحقيق، وُأطلق سراحه بعد حوالي  العسكرية الستكمال  الشرطة  إلى  أن يتم تحويله 

االحتجاز والتوقيع على تعّهد بعدم الشتم وسند إقامة.

¡صدار  الثاني  تشرين   ٢١ إلى  الوطن"  "نداء  صحيفة  جلسة  تؤّجل  المطبوعات  محكمة   :(١٠/١٠)
الحكم

مُثل رئيس تحرير صحيفة "نداء الوطن" بشارة شربل والمدير المسؤول في الصحيفة جورج برباري أمام 

محكمة المطبوعات، بتهمة "المّس بكرامة الرؤساء"، على خلفية نشر الصحيفة مانشيت تحت عنوان: 

تشرين   ٢١ إلى  الجلسة  وتأّجلت  خامنئي"،  جمهورية  في  بكم  أهًال  بعبدا...  في  جدد  "سفراء 

الثاني/نوفمبر المقبل �صدار الحكم.
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على  منشورات  بسبب  استدعائه  بعد  صلح  محمد  المواطن  مع  ُيحّقق  الدولة  أمن   :(١٠/١٠)
"فايسبوك"

المواطن محمد صلح بعد يومين على استدعائه،  الدولة في مركزه في بعلبك مع  أمن  حّقق جهاز 

على خلفية منشورات له على "فايسبوك" ينتقد فيها رئيس الجمهورية ميشال عون وأمين عام "حزب 

المّس  "بعدم  تعّهد  على  توقيعه  إثر  ساعة   ١٦ حوالي  بعد  سراحه  وأطلق   ،Âنصرا حسن   "Âا

بالمقامات الرئاسية"، ومسح عددÝ من المنشورات على صفحته. 

(١٠/١٥): القاضية الجزائية ُترجئ محاكمة الصحافي هاني النصولي بسبب تسجيل على "واتس 
اب"

ومدير  مؤسس  محاكمة  جلسة  موعد  حجيلي  روزين  بيروت  في  الجزائية  المنفردة  القاضية  أرجأت 

موقع "بيروت قضيتي" الصحافي هاني النصولي، إلى ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بعد استجوابه 

في الدعوى المقامة ضده من نادر الحريري بتهم "القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وتعكير صالت 

اللبنانيين مع دولة شقيقة"، على خلفية تسجيل صوتي له على "واتس اب"  (WhatsApp)يعّلق فيه على 

صورة للحريري.

(١٠/١٦): مذكرة بحث وتحرٍّ بحق ا¡عالمية ماريا المعلوف بسبب منشورات على مواقع التواصل 

من  كل  عن  بوكالته  لبنان  جبل  في  ا�ستئنافية  العامة  النيابة  أمام  المولى  غسان  المحامي  تقّدم 

ا�عالميين نبيه عواضة، خليل نصراÂ، شوقي عواضة، حسين الديراني وشحاده جمال الدين شميس، 

بدعوى ضد ا�عالمية ماريا المعلوف بجرائم "تحقير الشعائر الدينية والمّس بحرمة الشهداء وإختالق 

الدسائس  ودّس  الطوائف  بين  النزاع  على  والحّض  المذهبية  النعرات  إثارة  على  والتحريض  جرائم 

وتشبهه   "Âا "حزب  فيها  تنتقد  التواصل  مواقع  على  منشورات  خلفية  على  والذّم"،  والقدح  والفتن 

. بـ"داعش"، وصدر بحقها بالغ بحث وتحرٍّ
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(١٠/١٨): عناصر أمنية ومتظاهرون يعتدون على مصّوَرين ومراسلتين ومخرجة

اعتدت عناصر من قوى ا¿من بالدفع والضرب على مصّور قناة "الجديد" محمد السمرا خالل تغطيته 

قناة  طاقم  من  كل  تعّرض  حين  في  الصلح،  رياض  ساحة  في  القاضي  رامز  المراسل  مع  المباشرة 

"MTV"  المؤلف من المراسلة جويس عقيقي والمصّور كريستيان أبي نادر للضرب وتكسير الكاميرا من 

ِقبل بعض المعتصمين في وسط بيروت، ومراسلة قناة "أل.بي.سي.أي" هدى شديد للدفع بقوة أثناء 

تفريق القوى ا¿منية للمتظاهرين في بعبدا، والمخرجة والناشطة رانين كسرواني  للضرب على يد أحد 

هاتفها  كسر  كما  الحكومي  السراي  من  بالقرب  المتظاهرين  على  الهجوم  أثناء  ا¿من  قوى  عناصر 

الشخصي.

(١٠/١٨): القوى ا�منية تمنع المصّورين من تغطية ا¡شكال بالقرب من ثكنة الحلو

تّم  الذين  المتظاهرين  أهالي  بين  وقع  الذي  ا�شكال  تغطية  من  المصّورين  ا¿منية  القوى  منعت 

اعتقالهم وبين القوى ا¿منية بالقرب من ثكنة الحلو في شارع مار الياس.

(١٠/١٨): مناصرو حركة "أمل" يهددون قناة "الجديد" ومراسليها في صور

والمصّور  موسى  الحاج  جويل  المراسلة  ضّم  الذي  "الجديد"  قناة  طاقم  "أمل"  حركة  مناصرو  هّدد 

محمد بربر بالضرب قبل طردهما من مدينة صور، وهّددوا بحرق القناة في حال تعّرضت للحركة بأي 

كالم خالل تغطيتها للمظاهرات، أو في حال توّجه مراسلوها للتغطية في مدينة صور.

(١٠/٢٠): تعرÞض مراسالت "العربية" و"أم.تي.في."و"أو.تي.في."  للمضايقات في رياض الصلح

أثناء  مكتبي  ريما  "العربية"  قناة  مراسلة  على  بالتشويش  النارية  الدراجات  على  الشبان  من  عدد  قام 

تغطيتها على الهواء مباشرة التظاهرة بالقرب من ساحة رياض الصلح، في حين تعّرضت مراسلة قناة 

"أم.تي.في." (MTV) جويس عقيقي لمضايقات من قبل مرافقي الفّنان وديع الشيخ أثناء البث المباشر 

من الساحة نفسها، أما مراسلة قناة "أو.تي.في." (OTV) جويل بو يونس فتعّرضت للمضايقات من قبل 

متظاهرين وُرميت المياه عليها وعلى الكاميرا الخاصة بالقناة مرات عدة. 
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(١٠/٢٠): مدير مكتب االعالم في رئاسة الجمهورية يمنع مراسل جريدة "النهار" من التغطية

خشاشو  اسكندر  "النهار"  جريدة  مراسل  شالال  رفيق  الجمهورية  رئاسة  في  االعالم  مكتب  مدير  مَنع 

من تأدية مهامه الصحافية بنقل كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري مباشرة عبر "فايسبوك" النهار.

(١٠/٢٢): وزير ا¡عالم جمال الجّراح ُيقيل مديرة "الوكالة الوطنية" بسبب تغطية التظاهرات

زياد  وتعيين  سليمان  لور  لÌعالم"  الوطنية  "الوكالة  مديرة  إقالة  على  الجّراح  جمال  ا�عالم  وزير  أقدم 

حرفوش بدًال منها على خلفية تغطية الوكالة التظاهرات السلمية التي عّمت لبنان.

مناطق  الطرقات في  فتح  أثناء  التصوير  والمتظاهرين من  الصحافيين  يمنع  الجيش   :(١٠/٢٣)
عدة

فتح  عناصره  محاولة  أثناء  التصوير،  من  والمتظاهرين  والصحافيين  المصّورين  اللبناني  الجيش  منع 

الجيش في  الكلب، وقد أقدم عنصر من  الديب ونهر  بالقوة في مناطق ذوق مصبح وجل  الطرقات 

نهر الكلب على كسر هاتف أحد الشبان الذي حاول تصوير ما يحصل.

الثامن  اليوم  في  صحافيات  و٣  مصّور  على  اÉ"يعتدون  و"حزب  "أمل"  مناصرو   :(١٠/٢٤)
للتظاهرات

 

اعتدى مناصرو حركة "أمل" و"حزب اÂ" في ساحة رياض الصلح على مصّور جريدة "نداء الوطن" رمزي 

الحاج وضربوه بالعصا على رأسه لمنعه من التصوير، بينما أقدم آخرون منهم على مضايقة مراسلة 

 "MTV"قناة "الحرة" سحر أرناؤوط لمنعها من إتمام عملها الصحافي. وكذلك تعّرضت مراسلة قناة الـ

جويس عقيقي للمضايقات والشتم وا�هانات على الهواء مباشرة من ِقبل الملّحن سمير صفير أثناء 

تعّرض  مصبح،  ذوق  منطقة  وفي  الحر".  الوطني  "التيار  لمناصري  وقفة  لتغطية  بعبدا  في  تواجدها 

من  طردها  إلى  وصوًال  والمضايقات  بالشتم  الهاشم  الرا   "OTV" قناة  لمراسلة  المتظاهرين  بعض 

المكان ومنعها من التغطية.

(١٠/٢٥): مناصرو "حزب اÉ" يعتدون على ٣ مصّورين وطاقم "MTV" ومراسل في رياض الصلح

اعتدى مناصرو "حزب اÂ" بالضرب على كل من مصّور جريدة "الشرق" علي فرج، ومصّور وكالة "رويترز" 

 "MTV"الـ قناة  عمل  وفريق  عمرو،  أنور  الفرنسية"  الصحافة  "وكالة  ومصّور  كنعان،  عالء   (Reuters)

وكسروا الكاميرا الخاصة بالقناة، ومنعوا مراسل صحيفة الـ"دايلي ستار" (The Daily Star) تيمور أزهري 

بالقوة من التصوير، خالل تغطية اعتدائهم على المتظاهرين السلميين في ساحة رياض الصلح.
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(١٠/٢٦): القوى ا�منية تعتدي على كاتب والمتظاهرون  يضايقون مراسَلين في اليوم العاشر 
للتظاهرات

اعتدت عناصر من القوى ا¿منية بالضرب على االستاذ الجامعي والكاتب في جريدة "ا¿خبار" عمر نشابة 

عند جسر الرينغ عند محاولته الفصل بينها وبين المعتصمين السلمّيين، وتعّرض كل من مراسل قناة 

 "LBCI" قناة  ومراسلة  الموت،  نهر  منطقة  في  المتظاهرين  قبل  من  للمضايقات  عضيمي  نخلة   "MTV"

ندى أندراوس لمضايقات من قبل بعض المتظاهرين الذين اّتهموا القناة بعدم الحيادية في التغطية 

الصحافية في منطقة الشيفروليه.

(١٠/٢٧): مراسلة قناة "LBCI" تتعّرض للمضايقة من قبل متظاهرة في الشيفروليه

منطقة  في  المتظاهرات  إحدى  قبل  من  لمضايقات  أندراوس  ندى   "LBCI" قناة  مراسلة  تعّرضت 

الشيفروليه.

(١٠/٢٨): ا¡عتداء على مصّور في صيدا وفريق عمل قناة "المنار" في البقاع ا�وسط

قبل  من  الطريق  قطع  تصويره  أثناء  حنقير  علي  الحّر  المصّور  على  بالضرب  المتظاهرين  أحد  اعتدى 

ض فريق عمل قناة "المنار" لالعتداء من ِقبل بعض  عدد من الشبان عند ساحة النجمة في صيدا، وتعرَّ

الشبان المحتجين خالل تغطية وضع الطرقات في البقاع االوسط وحاولوا منعه من التصوير في كل 

من ضهر البيدر ومفرق المنصورة.
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(١٠/٢٩): مناصرو "أمل" و"حزب اÉ" يعتدون على عشرات الصحافّيين والمصّورين والمتظاهرين 
بالضرب بالعصي والحجارة وتكسير الكاميرات والهواتف

والصحافيين  السلمّيين  المتظاهرين   "Âا و"حزب  "أمل"  حركة  مناصري  من  العشرات  هاجم 

وُعرف  الضخمة،  بالحجارة  والرشق  بالعصي  بالضرب  عليهم  واعتدوا  الرينغ،  جسر  على  المتواجدين 

منهم فريق عمل قناة "MTV"  الذي ضم المراسلَتين رنين إدريس وزينة باسيل والمصّوَرين لطف اÂ بو 

خازن وإيلي راشد، وقد أقدم المعتدون على كسر يد ا¿خير وتحطيم كاميرات القناة وسرقة اللوغو 

إلى  نقله  استدعى  ما  رأسه  على  لضربة  تعّرض  الذي  الصلح  غيث    "BBC" قناة  ومراسل  بها،  الخاص 

  "LBCI" المستشفى، ومراسل صحيفة الـ"دايلي ستار" تيمور أزهري الذي ُمنع من التصوير، ومراسلة قناة

رنيم بو خزام التي تعّرضت للمضايقة لمنعها من متابعة التغطية الصحافية، وكذلك الصحافية في 

ودفعها  يدها  من  هاتفها  سحب  المعتدين  أحد  حاول  التي  الدين  سيف  مريم  الوطن"  "نداء  جريدة 

تكسير  على  أقدموا  كما  بحقها،  الشتائم  كيل  وسط  منه  ا�فالت  من  وتمّكنت  قاومته  لكنها  بقوة 

عدد من هواتف المتظاهرين الذين حاولوا تصوير االعتداء.

وانتقل مناصرو الحركة والحزب بعد ذلك إلى ساحَتي رياض الصلح والشهداء وتابعوا اعتداءهم على 

التابعة  المباشر  النقل  سيارة  على  واعتدوا  الخيم  وأحرقوا  والصحافيين  السلمّيين  المتظاهرين 

يصّور  كان  من  كل  على  واعتدوا  التصوير  من  المتظاهرين  ومنعوا   ،(Studiovision) فيزيون"  لـ"استديو 

وهي  موسى  بو  رين  "النهار"  جريدة  مراسلة  هاتف  سرقة  أحدهم  وحاول  المحمول،  هاتفه  بواسطة 

في  الصحافي  أما  الهاتف.  لها  وأعادت  اعتقلته  ا¿منية  العناصر  لكن  مباشر،  "فايسبوك"  على  تبث 

أنه  "النهار" علي عواضة فتعّرض للضرب على يد عناصر القوى ا¿منية بطريق الخطأ ظّن£ منها  جريدة 

أحد المعتدين على المتظاهرين.

(١٠/٣٠): ا¡عتداء على فريَقي عمل قناَتي "NBN" و"المنار" في الجية

إقفال  إعادة  تغطيتهما  خالل  و"المنار"    "NBN" قناَتي  عمل  فريَقي  على  المتظاهرين  من  عدد  اعتدى 

 "NBN" إثر إشكال حصل مع مراسلة   المباشر من المكان،  التصوير والبث  طريق الجية، ومنعوهما من 

رشا الزين.

تغطيتهما  بسبب  بالقتل  سوريَّين   Ãومصّور  Èصحافي يهّددون  للثورة  مناهضون   :(١٠/٣١)
تظاهرات طرابلس

تهديدات  قرقوز  فادي  الحّر  السوري  والمصّور  القصير  أحمد  الحّر  السوري  الصحافي  من  كل  تلّقى 

بالقتل بعد حملة تحريض وشتم على مواقع التواصل ا�جتماعي، من ِقبل مناهضين للثورة السلمية 

بينهم مناصرون لحركة "أمل" و"حزب اÂ" وسورّيون موالون للنظام السوري، على خلفية تغطيتهما 

للتظاهرات في طرابلس.
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سوريا

تشرين ا�ول/أكتوبر ٢٠١٩
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ُقِتل ناشطان إعالمّيان وأصيب ثمانية آخرون بجروح في سوريا خالل شهر تشرين ا�ول/أكتوبر 

٢٠١٩. فقد قضى الناشطان سعد أحمد ومحمد رشو وأصيب كل من دلسوز دلدار يوسف وشيار 

فياض إبراهيم وأمل حمزة يونس وعبد الرشيد محمد وروجبين آكين وبيريجان دالل وآرسين 

جاكسون، بقصف الطيران التركي في القامشلي، فيما أصيب الناشط محمد فيصل العكلة 

الناشط  الشام"  تحرير  "هيئة  اعتقلت  حين  وفي  إدلب.  ريف  في  الروسي  الطيران  بقصف 

ا¡عالمي ياسر الطراف في ريف حلب، اعتقلت السلطات التركية مراسل قناة "العربية" زيدان 

زنكلو خالل تغطيته المعارك شمالي سوريا وألغت إقامته وتصريح عمله. وفي ما يلي أهم 

التفاصيل:

(١٠/١٢): السلطات التركية تعتقل مراسل "العربية" زيدان زنكلو خالل تغطيته المعارك شمالي 
سوريا

اعتقلت السلطات التركية مراسل قناة "العربية" الصحافي السوري زيدان زنكلو لساعات في المنطقة 
التركي على مناطق شمال شرقي سوريا، وصادرت  الجيش  التي كان يغطي فيها هجوم  الحدودية 

تصريح عمله كمراسل لقناَتي "العربية" و"الحدث"، وألغت إقامته ومنحته يومين لمغادرة تركيا.

ين وإصابة سبعة آخرين بقصف الطيران التركي في القامشلي (١٠/١٣): مقتل ناشَطين إعالميَّ

أحمد،  شيخموس  سعيد  محمد  سعد  ا�عالمي  الناشط  الكردية   (ANHA) هاوار"  "وكالة  مراسل  ُقِتل 
بقصف الطيران التركي الذي استهدف قافلة متجهة من مدينَتي القامشلي وتل تمر إلى مدينة رأس 
القصف  في  أصيب  الذي  رشو  حسين  محمد  ا�عالمي  الناشط   (Çira TV) قناة  مراسل  وكذلك  العين، 
ناشطين  سبعة  نفسه  اليوم  في  أصيب  كما  بجراحه،   Ýمتأّثر التالي  اليوم  في  قضى  ولكنه  نفسه 
"نورث برس" (NPA) دلسوز دلدار يوسف، مراسال قناة  أربعة أكراد هم: مراسل وكالة  إعالميين بينهم 
عبد   (Orkes) "أوركيش"  راديو  ومراسل  يونس،  حمزة  وأمل  إبراهيم  فياض  شيار   (Stêrk TV) "ستيرك" 
 Yeni Ozgur) بوليتيكا  أوزكور  "يني  صحيفة  مراسلة  هم:  أتراك  إعالميين  وثالثة  محمد،  محمد  الرشيد 

Politika) روجبين آكين وزميلتها بيريجان دالل، ومراسل وكالة فرات لçنباء (ANF) آرسين جاكسون.

(١٠/٢٥): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشط ا¡عالمي ياسر الطراف في ريف حلب

اعتقلت "هيئة تحرير الشام"، الناشط ا�عالمي السوري ياسر عبد الهادي الطراف وشخصين آخرين كانا 
حلب  ريف  في  عفرين  منطقة  في  بلوط  دير  بلدة  في  للهيئة  حاجز  على  مرورهم  لدى  يرافقانه، 

الشمالي، من دون معرفة أسباب االعتقال.
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(١٠/٣١): إصابة الناشط ا¡عالمي محمد فيصل العكلة بقصف الطيران الروسي في ريف إدلب

أنحاء جسده، وُدّمرت  العكلة، برضوض وكدمات في مختلف  الناشط ا�عالمي محمد فيصل  أصيب 
سيارته الخاصة، بقصف الطيران الحربي الروسي على بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي.
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تشرين  شهر  خالل  ا�ردن  في  والثقافية  ا¡عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  شريط  سّجل 

 (١٠/٣) الفضائية  "رؤيا"  قناة  بالضرب على طاقم  المعّلمين  اعتداء عدد من   ،٢٠١٩ ا�ول/أكتوبر 

إضراب  وقائع  تغطية  خالل  ا�ردن،  جنوب  الكرك  محافظة  في  الجنوبي  المزار  منطقة  في 

االعتداء  حيثيات  عن  التحّدث  الطاقم  أفراد  رفض  حين  وفي  ا�ردنيين.  المعلمين  نقابة 

وخلفياته �سباب خاصة بهم، وتمّنعوا حتى عن الكشف عن أسمائهم، أوضحت إدارة القناة 

في بيان أن المعلمين منعوا الطاقم من تغطية ا¡ضراب الذي دعت إليه النقابة واعتدوا على 

أفراده بالضرب وحطموا معداتهم.
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تواصلت ا¡نتهاكات بحق الصحافّيين في قطاع غزة خالل شهر تشرين ا�ول/أكتوبر ٢٠١٩، على 

يد القوات ا¡سرائيلية وأمن حركة "حماس" على السواء، حيث استهدف الجنود ا¡سرائيليون 

حين  في  العودة،  مسيرات  تغطيته  أثناء  بالمطاط  مغّلفة  برصاصة  خّطاب  محمود  المصّور 

النيابة  وحّققت  ا�سباب،  معرفة  دون  من  محيسن  بسام  الصحافي  "حماس"  أمن  اعتقل 

فيما  المحامين،  نقابة  من  شكوى  إثر  سعيد  أحمد  الصحافي  مع  لـ"حماس"  التابعة  العامة 

من  أكثر  منذ  لديها  المعتقل  اËغا  هاني  بالصحافي  "أمنية"  تهمة  داخليتها   وزارة  أّلصقت 

شهر. وفي ما يلي التفاصيل:

(١٠/٩): النيابة العامة في غزة ُتحّقق مع الصحافي أحمد سعيد إثر شكوى من نقابة المحامين

حّققت النيابة العامة التابعة لحكومة حركة "حماس" مع الصحافي ومقّدم البرامج في إذاعة "زمن 
إف.إم." المحلية أحمد سعيد، بعد شكوى تقّدمت بها نقابة المحامين الفلسطينية، إثر حلقة إذاعية 

تحّدث فيها عن شبهات فساد تتعّلق بمبنى النقابة حديث البناء.

معرفة  دون  من  استدعائه  بعد  محيسن  بسام  الصحافي  يعتقل  "حماس"  أمن   :(١٠/٢٣)
ا�سباب 

تلفزيون  في  المنتج  "حماس"  حكومة  في  الداخلية  لوزارة  التابع  الداخلي  ا¿من  جهاز  اعتقل 
ا¿سباب،  معرفة  دون  من  استدعائه  على  يوم  بعد  محيسن  بسام  الصحافي  الرسمي  "فلسطين" 

ورفض مسؤولو الجهاز طلب العائلة زيارته أو إخبارهم عن سبب االعتقال.

شرقي  بالمطاط  مغّلفة  برصاصة  خّطاب  محمود  المصّور  ُتصيب  ا¡سرائيلية  القوات   :(١٠/٢٥)
غزة 

استهدفت القوات ا�سرائيلية المصّور الحّر محمود خّطاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أصابته 
في كتفه، أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

(١٠/٢٦): وزارة داخلية "حماس" ُتلصق تهمة "أمنية" بالصحافي هاني اËغا المعتقل لديها

اéغا  هاني  الحّر  الصحافي  أن  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  الداخلية  وزارة  أعلنت 
با¿من  تمّس  معلومات  "تقديمه  خلفية  على  يأتي  الماضي،  سبتمبر  أيلول/   ٢٤ منذ  لديها  الُمعتقل 

العام لصالح جهات أمنية".

قطاع غزة

SK_eyes
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تشرين  شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  والثقافية  ا¡عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  استمّرت 

فضائية  مصّور  على  المبّرح  بالضرب  ا¡سرائيلية  القوات  اعتدت  حين  ففي   ،٢٠١٩ ا�ول/أكتوبر 

"ا¡خبارية السورية" معتصم سقف الحيط أثناء تغطيته فعالية احتجاجية في بلدة ترمسعيا، 

اعتقل جهاز ا�من الوقائي الفلسطيني الصحافي رضوان قطناني سبعة أيام من دون تهمة 

االنتهاك ا�خطر تمّثل في قرار محكمة صلح  الصحافي. لكّن  واضحة وحّقق معه حول عمله 

والسلم  القومي  ا�من  "تهديد  بتهم  فلسطينية  إعالمية  وصفحة   Èموقع  ٥٢ حجب   Éا رام 

إلى   Ãإستناد الفلسطيني"  العام  الرأي  وإثارة  العامة  واËداب  العام  بالنظام  وا¡خالل  ا�هلي 

قانون الجرائم ا¡لكترونية.  وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١٠/١٧): محكمة صلح رام اÉ تحجب ٥٢ موقعÈ إلكترونيÈ بطلب من النائب العام الفلسطيني

ا¿من  "تهديد  بتهم  فلسطينية،  إعالمية  وصفحة  موقع£   ٥٢ حجب   Âا رام  صلح  محكمة  قّررت 

 Ýداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني"، إستنادéالقومي والسلم ا¿هلي وا�خالل بالنظام العام وا

الجرائم  قانون  من   ٣٩ المادة  إحالة  المحكمة  قّررت  أسبوع  وبعد  ا�لكترونية.  الجرائم  قانون  إلى 

إليها  استند  التي  المادة  وهي  دستوريتها،  في  للبّت  الفلسطينية  الدستورية  المحكمة  إلى  ا�لكترونية 

المحكمة لرفع  إلى  القرار بطلب  الذي شمله  "ألترا صوت فلسطين"  أن تقّدم موقع  الحجب، بعد  قرار 

الحجب عنه.

(١٠/١٧): القوات ا¡سرائيلية تعتدي بالضرب على المصّور معتصم سقف الحيط بالقرب من رام 
Éا

سقف  معتصم  السورية"  "ا�خبارية  فضائية  مصّور  على  المبّرح  بالضرب  ا�سرائيلية  القوات  اعتدت 

بؤرة استيطانية على  إقامة  بلدة ترمسعيا ضد  أهالي  بها  أثناء تغطيته فعالية احتجاجية قام  الحيط، 

 .Âأراضيهم بالقرب من مدينة رام ا

(١٠/٢١): ا�من الوقائي يعتقل الصحافي رضوان قطناني سبعة أيام من دون تهمة واضحة

اعتقلت عناصر من جهاز ا¿من الوقائي الصحافي الحّر رضوان قطناني من مكتبه في مخيم عسكر 

الصحافي  عمله  حول  معه  وحّققت  واضحة،  تهمة  دون  من  أيام  سبعة  لمدة  نابلس،  مدينة  في 

وارتباطه بمواقع إعالمية مثل "فلسطين بوست" و"عرب ٢١".

 الضفة الغربية
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الجديد"  "العربي  النظر في قضية إغالق مكتب صحيفة  رام اÉ تؤّجل  (١٠/٢٢): محكمة صلح 
مرة جديدة

"العربي  صحيفة  مكتب  إغالق  قضية  في  النظر  تأجيل   Âا رام  مدينة  في  الصلح  محكمة  قّررت 

الجديد" إلى الثامن من كانون ا¿ول/ ديسمبر المقبل، بسبب عدم حضور الشاهد الوحيد في القضية، 

على خلفية نشر  الصحيفة مادة عن التعذيب في سجون السلطة  الفلسطينية عام ٢٠١٦، ما أدى إلى 

من  الصحيفة  ومنع  ونهائي  سريع  بشكل  المكتب  إغالق  العام  النائب  من  ا�عالم  وزارة  وكيل  طلب 

العمل في الضفة الغربية.

وقدح  والفتنة  "التحريض  تهم  من  قاسم  الستار  عبد  الكاتب  ُتبّرئ  نابلس   محكمة   :(١٠/٢٧)
المقامات"

قّررت محكمة االستئناف في نابلس تبرئة الكاتب وا¿ستاذ في العلوم السياسية في جامعة النجاح 

الرئيس  قتل  على  و"التحريض  بفتنة"،  و"القيام  عليا"،  مقامات  "قدح  تهم  من  قاسم،  الستار  عبد 

الفلسطيني محمود عباس".
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أراضي الـ١٩٤٨
شهر  خالل  الـ٤٨  أراضي  في  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  ا¡سرائيلية  الشرطة  تابعت 

آب/أغسطس ٢٠١٩،  فأصابت المصّور صهيب سلهب برصاصة مطاطية في فخذه واعتدت على 

الصحافي حسن شعالن بالضرب داخل المسجد ا�قصى، فيما استدعت الصحافي منير الغول 

وحّققت معه خالل منعها فعالية تكريم رياضي في القدس، ودهمت مركز "يبوس" الثقافي 

الوطنية  السلطة  "برعاية  أنه  بحجة  غوشة  صبحي  المقدسي  ا�ديب  تأبين  ومنعت 

تامر  الفلسطيني  الراب  لفنان  الفني  العرض  الفحم  أم  بلدية  إلغاء  ل  الفلسطينية". كما ُسجِّ

نفار بحجة "ُبعد أغانيه عن الدين وا�خالق". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

ا�ديب  تأبين  وتمنع  القدس  في  الثقافي  "يبوس"  مركز  تقتحم  ا¡سرائيلية  الشرطة   :(٨/٥)
صبحي غوشة

دهمت الشرطة ا�سرائيلية مركز "يبوس" الثقافي في مدينة القدس ومنعت تأبين ا¿ديب المقدسي 
صبحي غوشة، بحجة أنه "برعاية السلطة الوطنية الفلسطينية".

(٨/٦): الشرطة ا¡سرائيلية تستدعي الصحافي منير الغول وُتحّقق معه إثر منعها فعالية في 
القدس

بعد  الغول،  منير  الصحافي  "القدس"  صحيفة  في  الرياضي  المحّرر  مع  ا�سرائيلية  الشرطة  حّققت 
الشبان  جمعية  في  عديلة  أحمد  المقدسي  الرياضي  ذكرى  تكريم  فعالية  منعها  إثر  استدعائه 

المسيحيين في القدس.

في  بالضرب  آخر  على  وتعتدي  مطاطية  برصاصة   Ãمصّور ُتصيب  ا¡سرائيلية  الشرطة   :(٨/١٠)
"ا�قصى"

بالرصاص  استهدافهم  إلى  إضافة  والدفع،  بالضرب  الصحافيين  ا�سرائيليةعلى  الشرطة  اعتدت 
المعدني المغّلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة مصّور تلفزيون "الغد" صهيب سلهب برصاصة مطاطية 
اقتحام  تغطيتهما  أثناء  الضرب،  بسبب  برضوض  شعالن  حسن  الحّر  والصحافي  فخذه،  في 

المستوطنين للمسجد ا¿قصى بحماية الشرطة ا�سرائيلية.
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تشرين ا�ول/أكتوبر ٢٠١٩

التقرير
الشهري

المختصر
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التي  الشعبية  االنتفاضة  خالل  والمصورين  الصحافيين  بحق  اليومية  االعتداءات  تواصلت 

اللبنانية وطغت على مجمل  المناطق  ٢٠١٩ في مختلف  ا�ول/أكتوبر  ١٧ تشرين  انطلقت في 

و١٠ حاالت مضايقات  تصوير،  و٨ حاالت منع  اعتداء  ٢٢ حالة  لت  ُسجِّ ا�خرى، حيث  االنتهاكات 

وشتم، إضافة إلى ٣ حاالت تهديد، و٦ حاالت تكسير هواتف وكاميرات، وصوًال إلى إقالة مديرة 

التظاهرات، وكان قد سبقها اعتقال ا�جهزة ا�منية  الوطنية" على خلفية تغطية  "الوكالة 

استمّرت  حين  في  مصّورين،  ثالثة  على  واعتداء  منشورات  خلفية  على  ناشطين  ثالثة 

وموقع  ومجلة  وجريدة  صحافيين  خمسة  وطاولت  نشر  قضايا  في  وا¡خبارات  المحاكمات 

إلكتروني وحسابين على "فايسبوك".

بقصف  آخرون  وأصيب سبعة  إعالميان  ناشطان  إلى سوريا حيث قضى  القتل  وعادت موجة 

على  اعتداءاتها  ا¡سرائيلية  القوات  وواصلت  اثنان.  اعُتقل  فيما  روسي  بقصف  وثامن  تركي 

الصحافيين الفلسطينيين فأصابت مصّورÃ برصاصة في قطاع غزة واعتدت بالضرب على آخر 

بالضرب  ومراسَلين  صحافية  على  الـ٤٨  أراضي  في  الشرطة  اعتدت  كما  الغربية،  الضفة  في 

 Èومنعت آخرين من التغطية واستدعت صحافّيتين للتحقيق، بينما اعتقلت "حماس" صحافي

وحّققت مع آخر وألصقت تهمة أمنية بثالث معتقل لديها، واعتقل ا�من الوقائي في الضفة 

على  معّلمون  اعتدى  بينما  إعالمية،  وصفحة   Èموقع  ٥٢  Éا رام  محكمة  وحجبت   Èصحافي

طاقم قناة فضائية في ا�ردن.

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 اËتي:

بحق  خاللها  حصلت  التي  واالعتداءات  السلمية  والتظاهرات  ا¿خيرة  ا¿حداث  طغت  لبنان،  في 

المصّورين والصحافّيين وحتى المتظاهرين على مجمل االنتهاكات على الساحة ا�عالمية والثقافية 

ومناصري  ا¿منية  القوى  عناصر  بين  المرتِكبة  الجهات  وتوّزعت   ،٢٠١٩ ا¿ول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل 

 ٣١ ا¿ول/أكتوبر وحتى  ١٨ تشرين  أنفسهم، حيث ُسّجلت منذ  والمتظاهرين   "Âأمل" و"حزب ا" حركة 

منه ٢٢ حالة اعتداء و٨ حاالت منع تصوير، و١٠ حاالت مضايقات وشتم، إضافة إلى ٣ حاالت تهديد، و٦ 

خلفية  على  سليمان  لور  الوطنية"  "الوكالة  مديرة  إقالة  إلى  وصوًال  وكاميرات،  هواتف  تكسير  حاالت 

الجنائية  المباحث  اعتقال  ل  ُسجِّ السلمية،  التظاهرات  انطالق  وقبل  للتظاهرات.  الوكالة  تغطية 

المواطن سلطان منذر خمسة أيام (١٠/٣)، وتحقيق مخابرات الجيش والشرطة العسكرية مع الناشط 

على  لهم  منشورات  خلفية  على   ،(١٠/١٠) صلح  محمد  المواطن  مع  الدولة  وأمن   ،(١٠/٩) حسن  علي 

"فايسبوك" (Facebook) ينتقدون فيها رئيس الجمهورية، إضافة إلى اعتداء عسكرّيين متقاعدين على 

ثالثة مصّورين بالركل والدفع والضرب أثناء تغطية تحّركهم في بيروت (١٠/٩).
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وفيق  قضيَتي  في  عيتاني  فداء  الحّر  الصحافي  من  كًال  ا�ستئناف  محكمة  غّرمت  فقد  قضائي£،  أما 

وكاتب  منقارة  هاشم  الشيخ  ا�لكتروني  "التوحيد"  موقع  عن  والمسؤول   ،(١٠/٤) الحريري  ونادر  صفا 

خلفية  على   ،(١٠/٨) شندب  طارق  المحامي  قضية  في  سعود  غسان  الصحافي  الموقع  في  المقال 

الوطن" ورئيس  "نداء  الجلسة في قضية صحيفة  المطبوعات  أّجلت محكمة  مقاالت صحافية. فيما 

تحريرها والمدير المسؤول فيها إلى ٢١ تشرين الثاني �صدار الحكم (١٠/١٠)، ومحاكمة الصحافي هاني 

مجلة ضّد  بإخبار  محامين  خمسة  تقّدم  بينما   ،(١٠/١٥) منه   ٢٦ إلى  استجوابه  بعد  النصولي 

"The Economist" بحجة ا�ضرار بسمعة الدولة ومكانتها المالية وتحقير العَلم وا¿رزة (١٠/٨)، وخمسة   

إعالميين بدعوى ضد ا�عالمية ماريا المعلوف بسبب منشورات على مواقع التواصل االجتماعي (١٠/١٦)، 

بينما اّدعى الحاج وفيق صفا على صاحب حساَبْي "علي والء مظلوم" و"عبير منصور" على "فايسبوك" 

بجرم "االفتراء والقدح والذم" (١٠/٨).

 .٢٠١٩ ُقِتل ناشطان إعالمّيان وأصيب ثمانية آخرون بجروح خالل شهر تشرين ا¿ول/أكتوبر  سوريا،  وفي 

فياض  وشيار  يوسف  دلدار  دلسوز  من  كل  وأصيب  رشو  ومحمد  أحمد  سعد  الناشطان  قضى  فقد 

جاكسون  وآرسين  دالل  وبيريجان  آكين  وروجبين  محمد  الرشيد  وعبد  يونس  حمزة  وأمل  إبراهيم 

بقصف  العكلة  فيصل  محمد  الناشط  أصيب  فيما   ،(١٠/١٣) القامشلي  في  التركي  الطيران  بقصف 

الناشط ا�عالمي ياسر  (١٠/٣١). وفي حين اعتقلت "هيئة تحرير الشام"  الروسي في ريف إدلب  الطيران 

خالل  زنكلو  زيدان  "العربية"  قناة  مراسل  التركية  السلطات  اعتقلت   ،(١٠/٢٥) حلب  ريف  في  الطراف 

تغطيته المعارك شمالي سوريا وألغت إقامته وتصريح عمله (١٠/١٢).

تشرين  شهر  خالل  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  شريط  ل  ُيسجِّ لم  ا�ردن،  وفي 

ا¿ول/أكتوبر ٢٠١٩، سوى اعتداء عدد من المعّلمين بالضرب على طاقم قناة "رؤيا" الفضائية (١٠/٣) في 

منطقة المزار الجنوبي في محافظة الكرك جنوب ا¿ردن، خالل تغطية وقائع إضراب نقابة المعّلمين 

االعتداء وخلفياته ¿سباب خاصة بهم،  التحّدث عن حيثيات  الطاقم  أفراد  ا¿ردنيين. وفي حين رفض 

وتمّنعوا حتى عن الكشف عن أسمائهم، أوضحت إدارة القناة في بيان أن المعّلمين منعوا الطاقم 

من تغطية ا�ضراب الذي دعت إليه النقابة واعتدوا على أفراده بالضرب وحطموا معداتهم.

يد  على   ،٢٠١٩ ا¿ول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل  الصحافّيين  بحق  ا�نتهاكات  تواصلت  غزة،  قطاع  وفي 

المصّور  ا�سرائيليون  الجنود  استهدف  حيث  السواء،  على  "حماس"  حركة  وأمن  ا�سرائيلية  القوات 

محمود خّطاب برصاصة مغّلفة بالمطاط  أصابته في كتفه أثناء تغطيته مسيرات العودة (١٠/٢٥)، في 

حين اعتقل أمن "حماس" الصحافي بسام محيسن من دون معرفة ا¿سباب (١٠/٢٣)، وحّققت النيابة 

فيما   ،(١٠/٩) المحامين  نقابة  من  شكوى  إثر  سعيد  أحمد  الصحافي  مع  لـ"حماس"  التابعة  العامة 

أّلصقت وزارة داخليتها  تهمة "أمنية" بالصحافي هاني اéغا المعتقل لديها منذ أكثر من شهر (١٠/٢٦).
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تشرين  شهر  خالل  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  استمّرت  الغربية،  الضفة  وفي 

"ا�خبارية  فضائية  مصّور  على  المبّرح  بالضرب  ا�سرائيلية  القوات  اعتدت  حين  ففي   ،٢٠١٩ ا¿ول/أكتوبر 

اعتقل   ،(١٠/١٧) ترمسعيا  بلدة  في  احتجاجية  فعالية  تغطيته  أثناء  الحيط  سقف  معتصم  السورية" 

جهاز ا¿من الوقائي الفلسطيني الصحافي رضوان قطناني سبعة أيام من دون تهمة واضحة وحّقق 

مكتب  إغالق  قضية  في  النظر   Âا رام  صلح  محكمة  أّجلت  كما   .(١٠/٢١) الصحافي  عمله  حول  معه 

رام  صلح  محكمة  قرار  في  تمّثل  ا¿خطر  االنتهاك  لكّن   .(١٠/٢٢) جديدة  مرة  الجديد"  "العربي  صحيفة 

ا¿هلي  والسلم  القومي  ا¿من  "تهديد  بتهم  فلسطينية  إعالمية  وصفحة  موقع£   ٥٢ حجب   Âا

الجرائم  قانون  إلى   Ýإستناد الفلسطيني"  العام  الرأي  وإثارة  العامة  واéداب  العام  بالنظام  وا�خالل 

ا�لكترونية (١٠/١٧).

شهر  خالل  الفلسطينّيين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  ا�سرائيلية  الشرطة  تابعت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 

والمصّوَرين  حجازي  نوال  الصحافية  من  كّل  على  والدفع  بالضرب  فاعتدت   ،٢٠١٩ ا¿ول/أكتوبر  تشرين 

القدس (١٠/٢٦)، ومنعت صحافّيين آخرين  أثناء تغطيتهم تظاهرة في  أبو رميلة ومحمود عليان  فايز 

 ،(١٠/١) القدس  في  هداسا  مستشفى  أمام  من  بالقوة  وإبعادهم  بدفعهم  وقامت  التصوير  من 

تنظيم  "من  أنها  بحجة  فيه  المنعقدة  الفندق  اقتحام  بعد  ثقافية  ندوة  استكمال  منعت  وكذلك 

أمير  الشبابية  االبتسامة"  صّناع  "مجموعة  منسق  مع  التحقيق  تّم  حين  وفي   .(١٠/٣) حماس"  حركة 

زعترة عن النشاطات الثقافية والفنية التي تقوم بها المجموعة (١٠/٧)، اسُتدعيت الصحافّيتان ميساء 

أبو غزالة وسندس عويس إلى التحقيق لكن لم يتم التحقيق معهما بسبب عطلة عيد الغفران (١٠/٨). 

اعتقاله  على  أشهر  تسعة  بعد  الخاروف  مصطفى  المصّور  عن  ا�سرائيلية  السلطات  أفرجت  كما 

وفشل محاوالت إبعاده إلى ا¿ردن (١٠/٢٤).


