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

وفلسطين. 
فقد ُأعلن مقتل ناشط إعالمي تحت التعذيب في سجون النظام في سوريا وُمِنع أربعة 
وسبعة  صحافيًا  لبنان  في  األمنية  األجهزة  وأوقفت  والتغطية،  العمل  من  آخرون 
من  طالبان  وُطِرد  منشورات  بسبب  اثنين  مع  وحّققت  احتجاج  وقفة  خالل  ناشطين 
وحّققت  الشهداء.  ساحة  في  للثورة  مجّسمان  ر  وُدمِّ نفسها  لألسباب  جامعتهما 
عن  الحكومية  البطاقة  وحجبت   ٤٨ الـ  أراضي  في  صحافية  مع  اإلسرائيلية  السلطات 
احتجزت  الغربية، حيث  الضفة  العسكرية بسجن صحافي في  أخرى، كما قضت محكمتها 
األجهزة األمنية الفلسطينية صحافيًا وطاقمًا إعالميًا وأحيل صحافّيان للتحقيق وأوقفت 
ه إنذار ألكاديمي بسبب منشورات، فيما استمر حجب ٥٢ صفحة  صحافية عن العمل وُوجِّ
وموقعًا إلكترونيًا بشكل غير قانوني. أما في غزة فقد احتجزت شرطة "حماس" طاقمًا 
مالك  األردن  األمنية في  األجهزة  وأوقفت  تحريض،  لحملة  وتعّرض صحافيان  تلفزيونيًا 

قناة محّلية وإعالميًا فيها ومراسًال بنغاليًا وهوجمت صحافية على الهواء.
أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:
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لبنان 
نيسان/أبريل ٢٠٢٠

تحطيم مجّسمين فّنيين ُيجّسدان الثورة للفّنان بيار عبود،
في ساحة الشهداء في بيروت



شهر  خالل  لبنان  في  والفّنانين  والناشطين  الصحافّيين  بحق  االنتهاكات  تنّوعت 
عامر  والناشطين  نزال،  محمد  الصحافي  األمنية  القوى  فاعتقلت   ،٢٠٢٠ نيسان/أبريل 
هالل  وكارن  الرفاعي  ووليد  جلوس  ومحمد  جمعة  أبي  ودانيال  دعيس  وأحمد  حرفوش 
الناشط ميشال شمعون  الجيش  الحمرا، ومخابرات  احتجاج في  أنور، خالل وقفة  وخضر 
بعد يوم على استدعائه بسبب فيديو على "فايسبوك". كما حّقق مكتب مكافحة جرائم 
على  فيديو  بسبب  رعيدي  جينو  الناشط  مع  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية 
"فايسبوك"  على  منشورات  بسبب  طالَبْين  اللبنانية  الجامعة  وطردت  "إنستغرام"، 
الثورة  ُيجّسدان  فّنيين  مجّسَمين  وحّطم مجهولون  آخرين عن صفحتها،  تعليقات  وحذفت 

للفّنان بيار عبود في ساحة الشهداء.
اعتصاماتهم  "المستقبل"  وجريدة  "المستقبل"  تلفزيون  موّظفو  تابع  ذلك،  إلى 
وتحركاتهم أمام مبنى اإلدارة في سبيرز مطالبين بدفع مستحقاتهم. وفي ما يلي أهم 

التفاصيل:

(٤/٢): القوى األمنية تعتقل الصحافي محمد نزال و٧ ناشطين خالل وقفة احتجاج في الحمرا

للتغيير"  الشبابية  "الحركة  في  النشطاء  من  كل  مع  نزال  محمد  الصحافي  األمنية  القوى  اعتقلت 
وكارن هالل وخضر  الرفاعي  أبي جمعة ومحمد جلوس ووليد  ودانيال  وأحمد دعيس  عامر حرفوش 
بحقوق  للمطالبة  احتجاج  وقفة  ينّظمون  كانوا  حيث  الحمرا،  في  "الموارد"  بنك  أمام  من  أنور، 

المودعين، وأطلقت سراحهم في اليوم ذاته.

عن  آخرين  تعليقات  وتحذف  "فايسبوك"  على  منشورات  بسبب  طالَبْين  تطرد  "اللبنانية"   :(٤/٦)
صفحتها

اللبنانية في طرابلس طْرد  قّرر مجلس فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية في الجامعة 
طالَبْين لمدة ثالثة أّيام، بدًءا من يوم الثلثاء ١٤ نيسان الحالي، بحجة "اإلساءة إلى رئاسة الجامعة 
على  صفحتها  عبر  الجامعة  أقدمت  كما  فايسبوك".  على  وتعليقات  منشورات  خالل  من 
ُبعد،  عن  التعليم  عن  األول  منشوَرين،  تحت  طالبها  تعليقات  من  عدد  حْذف  على  "فايسبوك" 

والثاني حول حديث تلفزيوني لرئيس الجامعة فؤاد أيوب عن امتحانات الفصل األول.

٥مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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(٤/١١): مكتب "جرائم المعلوماتية" ُيحّقق مع الناشط جينو رعيدي بسبب فيديو على "إنستغرام"

على  رعيدي،  جينو  الناشط  مع  الفكرية"  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  "مكتب  حّقق 
خلفية نشره فيديو على "إنستغرام" (Instagram) حول حساب  lebinstaofficial، ُيشار فيه إلى أن 

رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قد اشتراه من مغّنية أميركية ولديه عدد كبير من المتابعين.

ينتقد  فيديو  بسبب  استدعائه  بعد  شمعون  ميشال  الناشط  تعتقل  الجيش  مخابرات   :(٤/١٥)
بطريرك الموارنة

خلفية  استدعائه، على  يوم على  بعد  الناشط ميشال شمعون  بعبدا  الجيش في  اعتقلت مخابرات 
بطرس  بشارة  مار  الماروني  البطريرك  فيه  ينتقد  "فايسبوك"  على  صفحته  على  فيديو  نشره 

الراعي، وأطلقت سراحه في اليوم التالي.

(٤/٢٣): مجهولون ُيحّطمون مجّسَمين فّنيين عن الثورة للفّنان بيار عبود في ساحة الشهداء 

أقدم مجهولون على تحطيم مجّسمين فّنيين ُيجّسدان الثورة للفّنان بيار عبود، في ساحة الشهداء 
من  ولألنثى مصنوع  للثورة  عبود  أول مجّسم صنعه  وهو  أنثى  الثورة  مجّسم  األول  بيروت،  في 
مواد تّمت إعادة تدويرها ومن حديد، ولم يستطيعوا تكسيره لكنهم أسقطوه أرضًا. والثاني مجّسم 
ثورتنا سلمية وهو كناية عن شجرة زيتون فيها الخارطة اللبنانية ومصنوع أيضًا من مواد تّمت إعادة 

تدويرها.

للمطالبة  اإلدارة  مبنى  أمام  الخامسة  للمرة  يعتصمون  "المستقبل"  تلفزيون  موظفو   :(٤/٢٨)
بمستحقاتهم

بيروت،  في  سبيرز  منطقة  في  اإلدارة  مبنى  أمام  اعتصامًا  "المستقبل"  تلفزيون  موّظفو  نّفذ 
األول/أكتوبر  تشرين  التلفزيون في  إغالق  بعد  المتراكمة،  المالية  ومستحقاتهم  برواتبهم  للمطالبة 
وسط  بها  يقومون  تحّركات  سلسلة  ضمن  ويأتي  الشهر،  هذا  لهم  الخامس  التحّرك  وهو   ،٢٠١٩
الذين  "المستقبل"  جريدة  موّظفي  من  عدد  منهم  بالقرب  اعتصم  كما  مشّددة.  أمنية  إجراءات 
نكث  أن  بعد  العمل  وزارة  بإشراف  اإلدارة  وبين  بينهم  لالتفاق  تطبيقًا  مستحقاتهم  بدفع  يطالبون 

مسؤولو "المستقبل" باالتفاق وتهّربوا من الدفع للشهر الثالث على التوالي.

٦مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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مقتل الناشط اإلعالمي السوري جهاد جمال
تحت التعذيب في سجون النظام
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سوريا



النظام في سوريا  التعذيب في سجون  الناشط اإلعالمي جهاد جمال تحت  ُأعلن مقتل 
اعتقاله. وفي حين مَنع مكتب  ثماني سنوات على  بعد   ،٢٠٢٠ نيسان/أبريل  خالل شهر 
ين بدرخان أحمد وناز السيد من  اإلعالم التابع لإلدارة الذاتية الكردية الناشَطين اإلعالميَّ
تحرير  "هيئة  منعت  سوريا،  شرقي  شمال  في  نفوذها  منطقة  في  عملهما  مزاولة 
من  غريبي  أحمد  ويوسف  سليمان  حاج  مصطفى  علي  ين  اإلعالميَّ الناشَطين  الشام" 

التغطية بالقرب من بلدة سرمين في ريف إدلب. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

ين من العمل في منطقة نفوذها في سوريا (٤/١): اإلدارة الذاتية الكردية تمنع ناشَطين إعالميَّ

ين بدرخان أحمد وناز السيد من  مَنع مكتب اإلعالم التابع لإلدارة الذاتية الكردية، الناشَطين اإلعالميَّ
خّطي  تعميم  بحسب  سوريا،  شرقي  شمال  في  نفوذها  منطقة  في  اإلعالمي  العمل  مزاولة 

داخلي صادر عن المكتب لم يذكر أسبابًا واضحة للمنع.

(٤/١٣): إعالن مقتل الناشط اإلعالمي جهاد جمال تحت التعذيب في سجون النظام

اإلعالمي  الناشط  تؤكد مقتل  اإلنسان" حصولها على معلومات  لحقوق  السورية  "الشبكة  أعلنت 
السوري جهاد جمال المعروف باسم "ميالن"، تحت التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز التابعة للنظام 

السوري في دمشق، بعد ثماني سنوات على اعتقاله.

ين من التغطية في ريف إدلب (٤/١٨): "هيئة تحرير الشام" تمنع ناشَطين إعالميَّ

ين علي مصطفى حاج سليمان ويوسف  ين السوريَّ  منعت "هيئة تحرير الشام" الناشَطين اإلعالميَّ
أحمد غريبي من تغطية احتجاجات األهالي والناشطين ضد فتح معبر مع النظام السوري بالقرب من 

بلدة سرمين في ريف إدلب، وهّددتهما باالعتقال.

٨مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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األردن
نيسان/أبريل ٢٠٢٠

محكمة أمن الدولة ُتطلق مالك قناة "رؤيا" فارس الصايغ
الخالدي بكفالة واإلعالمي محمد 



١٠مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

شهر  خالل  األردن  في  اإلعالمية  الساحة  على  الواجهة  إلى  التوقيفات  عادت 
الصايغ  كًال من مالك قناة "رؤيا" فارس  ٢٠٢٠، فأوقفت األجهزة األمنية  نيسان/أبريل 
الدولة  أمن  محكمة  لكّن  مصّور  تقرير  خلفية  على  يومًا   ١٤ الخالدي  محمد  واإلعالمي 
على  عكاش  سليم  البنغالي  التلفزيون  ومراسل  أيام،   ٣ بعد  بكفالة  سراحهما  أطلقت 
جّراء  من  المفروض  التجول  حظر  بسبب  األردن  بالده في  عّمال  معاناة  عن  تقرير  خلفية 
فيروس كورونا. وتهّجم مدير مستشفى على المذيعة في راديو "البلد" روان الجيوسي 
الرسميين  المسؤولين  حصر  أردنيون  صحافيون  واستنكر  الهواء،  على  مداخلة  خالل 
دعم  الحكومة  تجاُهل  الصحافّيين  نقابة  استنكرت  كما  "المملكة"،  بقناة  تصريحاتهم 

الصحف الورقية وحّذرت من "مجزرة" بحق العاملين. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(٤/١): صحافيون أردنيون يستنكرون حصر المسؤولين الرسميين تصريحاتهم بقناة "المملكة" 

في  ومسؤولين  وزراء  حصر  من  واستيائهم  استنكارهم  عن  أردنيون  وصحافيون  إعالميون  أعرب 
الحكومة األردنية تصريحاتهم خالل أزمة فيروس كورونا بقناة "المملكة" وحدها، والتي ُتعتبر واحدة 
على  صفحاتهم  على  منشورات  عبر  لذلك  استنكارهم  عن  وعّبروا  الرسمية،  القنوات  من 

"فايسبوك"، إضافة إلى تقديم شكاوى شفوية إلى مدرائهم ونقابة الصحافيين األردنيين.

(٤/٧): مدير مستشفى يتهّجم على المذيعة روان الجيوسي خالل مداخلة على الهواء

المصحوب  الفّج  والتطاول  للتهّجم  الجيوسي  روان  "البلد"  راديو  في  األردنية  المذيعة  تعّرضت 
عام وصاحب مستشفى "عبد  والصراخ، من قبل مدير  العام  الحياء  يخدش  الذي  الكالم  بوابل من 
صحة  عن  سألته  عندما  مباشرة  الهواء  على  معها  لألخير  مداخلة  خالل  الهادي،  عبد  سامر  الهادي" 
رواتب  إيقاف  إلى  إضافة  المحافظات،  سكان  من  المستشفى  في  موظفين  رواتب  إيقاف 

موظفات حوامل والتلويح بإنهاء عقودهن.

على  الخالدي  محمد  واإلعالمي  الصايغ  فارس  "رؤيا"  قناة  مالك  يوقف  األردني  األمن   :(٤/٩)
خلفية تقرير

األخبار  ومدير  الصايغ  فارس  اإلخبارية  "رؤيا"  قناة  مالك  من  كًال  األردنية  األمنية  األجهزة  أوقفت 
تضّمن  مصّور  تقرير  خلفية  على  يومًا،   ١٤ الخالدي  محمد  اإلعالمي  البلد"  "نبض  برنامج  ومقّدم 
مقابالت أجريت في الشارع مع مواطنين يشكون حال ترّدي وضعهم االقتصادي بسبب حظر التجّول 
المفروض، وقد القى التوقيف موجة استنكار في أوساط الجسم اإلعالمي األردني والرأي العام 

على السواء. وبعد ثالثة أيام،  أطلقت محكمة أمن الدولة سراحهما بكفالة.
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١١مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

عّمال  عن  تقرير  بسبب  عكاش  سليم  البنغالي  التلفزيون  مراسل  يعتقل  األردني  األمن   :(٤/١٤)
بالده 

عكاش،  سليم  األردن  في  البنغالي  الرسمي  التلفزيون  مراسل  األردنية،  األمنية  األجهزة  اعتقلت 
التجّول  حظر  قرار  تبعات  جّراء  من  األردن  في  البنغاليين  العّمال  معاناة  عن  تقرير  خلفية  على 

المفروض بسبب فيروس كورونا، وما زال يقبع في سجن السلط. 

(٤/١٦): الحكومة تتجاهل دعم الصحف الورقية ونقابة الصحافّيين ُتحّذر من "مجزرة" بحق العاملين

العاملين  باتت قريبة بحق مئات  الحكومة بوقف "مجزرة"  طالب مجلس نقابة الصحافيين األردنيين 
في الصحف الورقية وتشريدهم، بعدما استثنتها من قرار مساعدة بعض القطاعات التي تضررت 
الصحف من  إنقاذ  إلى  إطار مكافحة فيروس كورون، ودعاها  المّتخذة في  اإلجراءات  جّراء  ماليًا من 
أزمتها المالية التي تعّمقت بسبب توّقفها عن الصدور ورقيًا وعدم تمّكنها من دفع رواتب العاملين 
لديها والبالغ عددهم حوالي ٨٠٠ موظف. وسبق أن طالبت النقابة الحكومة قبل ١٢ يومًا بدعم عاجل 

العاملين فيها.  للصحف وإنقاذ 
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١٢مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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نيسان/أبريل ٢٠٢٠فلسطين

"حماس" ُتفرج عن الكاتب عبد الله أبو شرخ
 بعد ٢٧ يومًا على اعتقاله



١٣مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

 ،٢٠٢٠ نيسان/أبريل  شهر  خالل  غزة  قطاع  في  الصحافّيين  بحق  االنتهاكات  تواصلت 
مخّيم  في  التصوير  من  لمنعه  "فلسطين"  تلفزيون  طاقم  "حماس"  شرطة  فاحتجزت 
النفايات الطبية  ض الصحافي أحمد سعيد لحملة تحريض بسبب فيديو عن  جباليا، وتعرَّ
بينما تعّرضت الصحافية هند الخضري لحملة تحريض إسرائيلية بسبب منشور  في غزة، 

على "فايسبوك". وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٤/١٠): الصحافية هند الخضري تتعّرض لحملة تحريض إسرائيلية بسبب منشور على "فايسبوك"

تحريض  لحملة  تركيا،  في  حاليًا  والمتواجدة  الخضري،  هند  غزة  قطاع  من  الحّرة  الصحافية  تعّرضت 
إسرائيلية بسبب منشور لها على "فايسبوك" تّم نشره ضمن تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" 
ومستوطنين  غزة  من  شبان  مجموعة  بين  حصل  لقاء  ينتقد  األميركية،   (The New York Times)

اإلنترنت. عبر  إسرائيليين 

(٤/٢٢): الصحافي أحمد سعيد يتعّرض لحملة تحريض بسبب فيديو عن النفايات الطبية في غزة

اتحاد  إصدار  بعد  تحريض  لحملة  سعيد  أحمد  الصحافي  اإللكترونية  "بلدنا"  قناة  عام  مدير  تعّرض 
بيانًا  غزة  قطاع  في  (األونروا)  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  في  العرب  الموظفين 
طالب بالتحقيق معه ومحاسبته، إثر نشره  فيديو يرصد فيه رمي النفايات الطبية والكّمامات خلف 

إحدى العيادات التابعة للوكالة في مدينة رفح.

(٤/٢٥): شرطة "حماس" تمنع طاقم تلفزيون فلسطين من التصوير وتحتجزه ساعتين في مخّيم 
جباليا

تلفزيون  طاقم  غزة،  قطاع  في  حماس  "حركة"  لحكومة  التابع  الشرطة  جهاز  من  عناصر  منعت 
أثناء  التصوير  أبو حطب والمصّور محمد نصار، من  المراسل محمد  كّالً من  الذي ضّم  "فلسطين" 
تواجدهما في مخّيم جباليا شمال قطاع غزة إلعداد تقرير تلفزيوني، بحجة عدم التنسيق مع الجهات 
بعد  أطلقت سراحهما  ثم  إلى مركزها  للتصوير، واقتادتهما  للحصول على تصريح مسبق  الحكومية 

حوالي ساعتين.
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شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تعّددت 
المصّور  الفلسطينية  العسكرية  االستخبارات  احتجاز  أبرزها  وكان   ،٢٠٢٠ نيسان/أبريل 
معداته  ومصادرة  اإلعالمية  "جنى"  مؤسسة  طاقم  الوقائي  واألمن  ادكيك،  محمد 
األكاديمي  إلى  إنذارًا  النجاح  جامعة  وتوجيه  الحساسنة،  يونس  المراسل  مع  والتحقيق 
عدنان ملحم على خلفية مقال رأي، وتوقيف الصحافية في الدائرة اإلعالمية في وزارة 
حين  وفي  النشر.  على  خالف  بسبب  العمل  عن  كلبونة  ياسمين  الفلسطينية  الصحة 
راتبيهما  واحتجزت  للتحقيق  ورامي سمارة  جعفر صدقة  ين  الصحافيَّ "وفا"  وكالة  أحالت 
اإلسرائيلية  العسكرية  "عوفر"  محكمة  أصدرت  "فايسبوك"،  على  منشورات  بسبب 

قرارًا بسجن الصحافي سامح الطيطي ستة شهور وتغريمه للسبب عينه.
وكان الفتًا استمرار حجب ٥٢ موقعًا وصفحة إعالمية فلسطينية على الرغم من انقضاء 

الفترة الزمنية لقرار محكمة صلح رام الله حجبها. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٤/٥): جامعة النجاح في نابلس توّجه إنذارًا لألكاديمي الكاتب عدنان ملحم بسبب مقال 

ملحم،  عدنان  والكاتب  فيها  األكاديمي  الى  إنذارًا  نابلس  مدينة  في  الوطنية  النجاح  جامعة  وّجهت 
عدم  عن  يتحدث  والذي  العالي"،  التعليم  روح  على  "الفاتحة  عنوان  تحت  نشره  رأي  مقال  بسبب 
فيروس  انتشار  بعد  اآلن  ُيعتمد  والذي  ُبعد،  عن  اإللكتروني  للتعليم  الفلسطيني  التعليم  جهوزية 

كورونا.

ين للتحقيق وتحجز راتبيهما بسبب منشورات ل صحافيَّ (٤/٩): وكالة "وفا" ُتحوِّ

في  يعمل  الذي  صدقة  جعفر  الصحافي  "وفا"  الرسمية  الفلسطينية  األنباء  وكالة  إدارة  أحالت 
رامي  فيها  الجديد  اإلعالم  مسؤول  أحالت  أيام  أربعة  وبعد  تحقيق،  لجنة  إلى  االقتصادي  القسم 
راتبيهما، بسبب منشورات لهما  المالية بحجز  التحقيق نفسها، وأوعزت إلى وزارة  سمارة إلى لجنة 

على "فايسبوك". ثم ألغت العقوبة بعد أسبوعين إثر تدّخل نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

(٤/١٧): حجب ٥٢ موقعًا إلكترونيًا يستمر على الرغم من انقضاء فترة الحجب  

وصفحة  إلكترونيًا  موقعًا   ٥٢ بحجب  قضى  الذي  الله  رام  صلح  محكمة  لقرار  الزمنية  الفترة  انتهت 
إعالمية فلسطينية، بتهم "تهديد األمن القومي والسلم األهلي واإلخالل بالنظام العام واآلداب 
تلك  تزال  وال  اإللكترونية،  الجرائم  قانون  إلى  إستنادًا  الفلسطيني"،  العام  الرأي  وإثارة  العامة 

المواقع والصفحات في حالة حجب بشكل مخالف للقانون.

١٤مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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(٤/٢٥): االستخبارات الفلسطينية تحتجز المصّور محمد ادكيك وُتحّقق معه شرقي القدس

قاروط  محمد  الحّر  الصحافي  المصّور  الفلسطينية  العسكرية  االستخبارات  جهاز  من  عناصر  احتجزت 
ادكيك حوالي ساعة، وأخضعته لتحقيق بشأن صَور التقطها لحاجز عسكري فلسطيني في بلدة أبو 

ديس شرقي القدس.

(٤/٢٦): األمن الوقائي يحتجز طاقم مؤسسة "جنى" وُيصادر معّداته وُيحّقق مع صحافي جنوب 
الخليل

الذي  واإلعالم"  للصحافة  "جنى  مؤسسة  طاقم  الفلسطيني  الوقائي  األمن  من  عناصر  احتجزت 
أثناء  ساعات،   ٤ لمدة  الوراسنة  يوسف  هيثم  والمصّور  الحساسنة  إبراهيم  يونس  الصحافي  ضّم 
إعدادهما تقريرًا عن توزيع الطرود الغذائية في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل، وصادرت معداتهما 

الصحافية والحاسوب، وحّققت مع الحساسنة حول عمله الصحافي.

(٤/٢٦): وزارة الصحة الفلسطينية توقف الصحافية ياسمين كلبونة عن العمل بسبب خالف على 
النشر 

عاشور  طريف  الفلسطينية  الصحة  وزارة  في  واإلعالم  العامة  العالقات  وحدة  رئيس  أوقف 
الصحافية في الدائرة اإلعالمية في الوزارة ياسمين كلبونة عن العمل، بعد أن طلب منها أن تقوم 

بمشاركة مواد إعالمية أنجزتها على صفحتها على "فايسبوك" ولم تفعل.

(٤/٢٩): المحكمة العسكرية اإلسرائيلية تقضي بسجن الصحافي سامح الطيطي وتغريمه بسبب 
منشورات

قضت محكمة "عوفر" العسكرية اإلسرائيلية بسجن مراسل راديو "علم" الصحافي سامح الطيطي 
والمعتقل مند ٩ كانون األول/ديسمبر ٢٠١٩، ستة شهور ودفع غرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة 

دوالر، على خلفية منشورات وصور قام بنشرها على صفحته على "فايسبوك".

١٥مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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الـ أراضي  الفلسطينّيين في  الصحافّيين  التضييق على  السلطات اإلسرائيلية  واصلت 
عن  ريناوي  كريستين  الصحافية  مع  فحّققت شرطتها   ،٢٠٢٠ نيسان/أبريل  ٤٨ خالل شهر 
منح  اإلسرائيلي  الحكومي  الصحافة  مكتب  ورَفض  "فلسطين"،  تلفزيون  مع  عملها 

الصحافية هبة مصالحة بطاقتها بحجة األسباب األمنية. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

األسباب  بحجة  بطاقتها  مصالحة  هبة  الصحافية  مْنح  يرفض  الحكومي  الصحافة  مكتب   :(٤/١)
األمنية

هبة  اإلعالمي  "األرز"  مكتب  في  الصحافية  منح  اإلسرائيلي  الحكومي  الصحافة  مكتب  رفض 
مصالحة بطاقتها الصحافية الحكومية، ألسباب أمنية، بحجة أن لها "عالقات مع جهات إرهابية في 

الغربية". الضفة 

تلفزيون  مع  عملها  عن  ريناوي  كريستين  الصحافية  مع  ُتحّقق  اإلسرائيلية  الشرطة   :(٤/١٦)
"فلسطين"

الصحافية  "فلسطين"  تلفزيون  مراسلة  مع  ساعات  ثالث  لمدة  اإلسرائيلية  الشرطة  حّققت 
كريستين ريناوي في مركز شرطة المسكوبية في القدس، عن عملها في التلفزيون، باّدعاء خْرقها 
لقرار وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان الذي ُيحّظر نشاط تلفزيون "فلسطين" في مدينة 

القدس. 

١٦مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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١٧مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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نيسان/أبريل ٢٠٢٠



إعالمي تحت التعذيب في سجون النظام في سوريا وُمِنع أربعة آخرون من العمل والتغطية خالل 
خالل  ناشطين  وسبعة  صحافيًا  لبنان  في  األمنية  األجهزة  وأوقفت   ،٢٠٢٠ نيسان/أبريل  شهر 
نفسها  لألسباب  جامعتهما  من  طالبان  وُطِرد  منشورات  بسبب  اثنين  مع  وحّققت  احتجاج  وقفة 
في  صحافية  مع  اإلسرائيلية  السلطات  وحّققت  الشهداء.  ساحة  في  للثورة  مجّسمان  ر  وُدمِّ
أراضي الـ٤٨ وحجبت البطاقة الحكومية عن أخرى، كما قضت محكمتها العسكرية بسجن صحافي 
وأحيل  إعالميًا،  وطاقمًا  صحافيًا  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  احتجزت  حيث  الغربية،  الضفة  في 
فيما  منشورات،  بسبب  ألكاديمي  إنذار  ه  وُوجِّ العمل  عن  صحافية  وأوقفت  للتحقيق  صحافّيان 
شرطة  احتجزت  فقد  غزة  في  أما  قانوني.  غير  بشكل  إلكترونيًا  وموقعًا  صفحة   ٥٢ حجب  استمر 
"حماس" طاقمًا تلفزيونيًا وتعّرض صحافيان لحملة تحريض، وأوقفت األجهزة األمنية في األردن 

مالك قناة محّلية وإعالميًا فيها ومراسًال بنغاليًا وهوجمت صحافية على الهواء.
الحريات  عن  الدفاع  مركز  يغطيها  التي  األربعة  البلدان  من  كل  في  االنتهاكات  تفاصيل  أما 

اإلعالمية والثقافية "سكايز"، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين، فجاءت على الشكل اآلتي: 

في لبنان، تنّوعت االنتهاكات بحق الصحافّيين والناشطين والفّنانين خالل شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٠، 
فاعتقلت القوى األمنية الصحافي محمد نزال، والناشطين عامر حرفوش وأحمد دعيس ودانيال أبي 
جمعة ومحمد جلوس ووليد الرفاعي وكارن هالل وخضر أنور، خالل وقفة احتجاج في الحمرا (٤/٢)، 
ومخابرات الجيش الناشط ميشال شمعون بعد يوم على استدعائه بسبب فيديو على "فايسبوك" 
رعيدي  الناشط جينو  الفكرية مع  الملكية  المعلوماتية وحماية  (٤/١٥). كما حّقق مكتب مكافحة جرائم 
بسبب فيديو على "إنستغرام" (٤/١١) يتناول حساب رئيس الحكومة حّسان دياب، وطردت الجامعة 
 ،(٤/٦) صفحتها  عن  آخرين  تعليقات  وحذفت  "فايسبوك"  على  منشورات  بسبب  طالَبْين  اللبنانية 
الشهداء  ساحة  في  عبود  بيار  للفّنان  تشرين   ١٧ ثورة  ُيجّسدان  فّنيين  مجّسَمين  مجهولون  وحّطم 

 .(٤/٢٣)
أمام  وتحركاتهم  اعتصاماتهم  "المستقبل"  وجريدة  "المستقبل"  تلفزيون  موّظفو  تابع  ذلك،  إلى 

مبنى اإلدارة في سبيرز مطالبين بدفع مستحقاتهم (٤/٢٨).

وفي سوريا، ُأعلن مقتل الناشط اإلعالمي جهاد جمال تحت التعذيب في سجون النظام خالل شهر 
التابع  اإلعالم  مكتب  مَنع  حين  وفي   .(٤/١٣) اعتقاله  على  ثماني سنوات  بعد   ،٢٠٢٠ نيسان/أبريل 
ين بدرخان أحمد وناز السيد من مزاولة عملهما في منطقة  لإلدارة الذاتية الكردية الناشَطين اإلعالميَّ
علي  ين  اإلعالميَّ الناشَطين  الشام"  تحرير  "هيئة  منعت   ،(٤/١) سوريا  شرقي  شمال  في  نفوذها 
مصطفى حاج سليمان ويوسف أحمد غريبي من التغطية بالقرب من بلدة سرمين في ريف إدلب 

.(٤/١٨)
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وفي األردن، عادت التوقيفات إلى الواجهة على الساحة اإلعالمية خالل شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٠، 
فأوقفت األجهزة األمنية كًال من مالك قناة "رؤيا" فارس الصايغ واإلعالمي محمد الخالدي ١٤ يومًا 
على خلفية تقرير مصّور (٤/٩) لكّن محكمة أمن الدولة أطلقت سراحهما بكفالة بعد ٣ أيام، ومراسل 
حظر  بسبب  األردن  بالده في  عّمال  معاناة  عن  تقرير  خلفية  على  عكاش  البنغالي سليم  التلفزيون 
التجول المفروض من جّراء فيروس كورونا (٤/١٤). وتهّجم مدير مستشفى على المذيعة في راديو 
حصر  أردنيون  صحافيون  واستنكر   ،(٤/٧) الهواء  على  مداخلة  خالل  الجيوسي  روان  "البلد" 
المسؤولين الرسميين تصريحاتهم بقناة "المملكة" الرسمية (٤/١)، كما استنكرت نقابة الصحافّيين 

تجاُهل الحكومة دعم الصحف الورقية وحّذرت من "مجزرة" بحق العاملين (٤/١٦).

فاحتجزت   ،٢٠٢٠ نيسان/أبريل  شهر  خالل  الصحافّيين  بحق  االنتهاكات  تواصلت  غزة،  قطاع  وفي   
ض  شرطة "حماس" طاقم تلفزيون "فلسطين" لمنعه من التصوير في مخّيم جباليا (٤/٢٥)، وتعرَّ
بينما   ،(٤/٢٢) غزة  في  الطبية  النفايات  عن  فيديو  بسبب  تحريض  لحملة  سعيد  أحمد  الصحافي 
تعّرضت الصحافية هند الخضري لحملة تحريض إسرائيلية بسبب منشور على "فايسبوك" (٤/١٠).

وفي الضفة الغربية، تعّددت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر نيسان/أبريل 
٢٠٢٠، وكان أبرزها احتجاز االستخبارات العسكرية الفلسطينية المصّور محمد ادكيك (٤/٢٥)، واألمن 
يونس  المراسل  مع  والتحقيق  معداته  ومصادرة  اإلعالمية  "جنى"  مؤسسة  طاقم  الوقائي 
رأي  مقال  خلفية  على  ملحم  عدنان  األكاديمي  إلى  إنذارًا  النجاح  جامعة  وتوجيه   ،(٤/٢٦) الحساسنة 
الفلسطينية ياسمين كلبونة عن  الدائرة اإلعالمية في وزارة الصحة  (٤/٥)، وتوقيف الصحافية في 
صدقة  جعفر  ين  الصحافيَّ "وفا"  وكالة  أحالت  حين  وفي   .(٤/٢٦) النشر  على  خالف  بسبب  العمل 
أصدرت   ،(٤/٩) "فايسبوك"  على  منشورات  بسبب  راتبيهما  واحتجزت  للتحقيق  سمارة  ورامي 
محكمة "عوفر" العسكرية اإلسرائيلية قرارًا بسجن الصحافي سامح الطيطي ستة شهور وتغريمه 
للسبب عينه (٤/٢٩). وكان الفتًا استمرار حجب ٥٢ موقعًا وصفحة إعالمية فلسطينية على الرغم من 

انقضاء الفترة الزمنية لقرار محكمة صلح رام الله حجبها (٤/١٧).  

خالل  الفلسطينّيين  الصحافّيين  على  التضييق  اإلسرائيلية  السلطات  واصلت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
تلفزيون  مع  عملها  عن  ريناوي  كريستين  الصحافية  مع  شرطتها  فحّققت   ،٢٠٢٠ نيسان/أبريل  شهر 
مصالحة  هبة  الصحافية  منح  اإلسرائيلي  الحكومي  الصحافة  مكتب  ورَفض   ،(٤/١٦) "فلسطين" 

بطاقتها بحجة األسباب األمنية (٤/١).
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