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

شهر  خالل  ا�عالميين  والناشطين  والكّتاب  والمراسلين  الصحافيين  بحق  االنتهاكات 

شباط/فبراير ٢٠٢٠، في البلدان ا�ربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا وا�ردن وفلسطين. 

فقد ُقِتل ناشطان إعالميان وأصيب ثالثة آخرون وثمانية مراسلين ومصّورين بجروح مختلفة 

في سوريا، وتواصلت االنتهاكات بحق المصّورين والصحافّيين والمراسلين في لبنان واالعتداء 

وإصابة  ضرب،  حاالت  أربع  ُسّجلت  حيث  الشعبية،  الثورة  وقائع  تغطيتهم  خالل  عليهم 

برصاصة مطاطية، وإصابة برشق الحجارة، وتكسير كاميرا، وانتزاع هاتف، وحالة اختناق بالغاز 

إلى  إضافة  ومتظاهرين،  سياسي  تيار  ومناصري  أمنية  عناصر  أيدي  على  للدموع،  المسّيل 

االعتداء بالضرب على صحافي وناشط ومْنع صحافية من التغطية واستدعاء ثالثة ناشطين 

وصحافي وإعالمية للتحقيق وتغريم آخرين على خلفية قضايا نشر.

في  بالمطاط  المغّلف  بالرصاص  فلسطينّيين  مصّورين  أربعة  ا�سرائيلية  القوات  وأصابت 

الضفة الغربية، واستهدفت كذلك مراسَلين ومصّوَرين بقنابل الغاز والفلفل السام واعتقلت 

ثالثة صحافّيين ومصّوَرين ومنعت كاتبÀ من الدخول. وفي حين اعتقلت الشرطة ا�سرائيلية 

ألف   ١٥٠ بمبلغ  صحيفة  وُغرِّمت  غزة،  قطاع  في  للتهديد  صحافي  تعّرض  القدس،  في   Àباحث

دينار على خلفية قضية نشر في ا�ردن. أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اÈتي:
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الشعبية  الثورة  تحركات  تغطيتهم  خالل  والصحافّيين  المصّورين  بحق  االعتداءات  استمّرت 

مطاطية،  برصاصة  وإصابة  ضرب،  حاالت   ٤ وُسّجلت   ،٢٠٢٠ شباط/فبراير  شهر  خالل  لبنان  في 

بالغاز المسّيل للدموع،  وإصابة برشق الحجارة، وتكسيرا كاميرا، وانتزاع هاتف، وحالة اختناق 

على أيدي عناصر من القوى ا�منية ومناصرين لـ"التيار الوطني الحّر" ومتظاهرين.

على  منشور  بسبب  حاطوم  بو  فراس  الناشط  من  كل  على  بالضرب  اعتداء  ُسّجل  كما 

أسرار  الصحافية  ومْنع  المصارف،  أزمة  آرائه حول  بسبب  زبيب  والصحافي محمد  "فايسبوك"، 

شبارو من التغطية في المطار ومسح الصور عن هاتفها.

الصحافي موسى  مُثل  إذ  "فايسبوك"،  االستدعاءات بسبب منشورات على  واستمر مسلسل 

ديما  وا�عالمية  الدولة،  أمن  أمام  حاطوم  بو  فراس  والناشط  الجزائي،  القاضي  أمام  عاصي 

 Òقرار عون  غادة  القاضية  أصدرت  فيما  الجنائية،  المباحث  أمام  رعيدي  جينو  والناشط  صادق 

بتوقيف الناشط شربل خوري بسبب تغريدة ثم أفرجت عنه بعد إسقاط الشكوى بحقه .

قناة  في  ا�عالمي  إدانة  المطبوعات"  "محكمة  قرار  على  التمييز  محكمة  صادقت   ،Àوقضائي

"LBCI" جو معلوف بجرم "القدح والذّم والتشهير" بحق الوزير السابق جبران باسيل، كما غّرمته 

المحكمة الجزائية  مع رئيس مجلس إدارة القناة بيار الضاهر بدعوى "قدح وذّم" ضدهما من 

الراهب ا�نطوني ا�ب حنا خضرا، في حين استجوبت محكمة المطبوعات عددÒ من المّدعى 

"ا�خبار"  جريدة  في  الصحافي  ومُثل  صعب،  نادر  الدكتور  بدعوى  نفسها  القناة  في  عليهم 

مقال.  خلفية  على  سرية"  تحقيقات  "نشر  بجرم  المطبوعات   محكمة  أمام  مرتضى  رضوان 

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٢/٢): متظاهرون يعتدون على طاقم قناة "أم.تي.في." في عوكر

جويس  المراسلة  ضّم  الذي   (MTV) "أم.تي.في."  قناة  عمل  فريق  على  المتظاهرين  من  عدد  اعتدى 

تظاهرة  تغطيتهما  أثناء  والشتم،  بالحجارة  والرشق  بالضرب  نادر  أبي  كريستيان  والمصّور  عقيقي 

رافضة لصفقة القرن في محيط السفارة ا¤ميركية في عوكر.

(٢/٤): صحيفة "دايلي ستار" توقف إصدار نسختها الورقية بسبب ا�زمة المالية

أعلنت إدارة صحيفة "دايلي ستار" (The Daily Star) التوقف الموّقت عن إصدار نسختها الورقية، بحجة 

في  االقتصادي  الوضع  تدهور  بسبب  تفاقمت  والتي  اللبنانية  الصحافة  تواجه  التي  المالية  التحديات 

البالد".
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(٢/٥): الصحافي موسى عاصي يمُثل أمام القاضي الجزائي بسبب منشورات على "فايسبوك"

مُثل الصحافي موسى عاصي أمام القاضي الجزائي المنفرد في بيروت في شكويين، ا¤ولى مقدمة 

ضّده من المجلس ا�سالمي الشيعي ا¤على والثانية من عقيلة رئيس مجلس النواب رندة بّري، بجرم 

"القدح والذّم وإثارة النعرات الطائفية"، على خلفية منشورات لموسى على صفحته على "فايسبوك" 

بيع  على  ا¤خير  إقدام  بسبب  الشيعي"  "المجلس  في  الفساد  أسماه  ما  فيها  انتقد  تقريب¹،  عام  قبل 

مسجد في بلدته أنصار الجنوبية، ومنشور آخر ينتقد رندة بري. وتّم تأجيل الجلسة إلى ١٧ حزيران/يونيو 

المقبل. 

(٢/٥): شّبان يعتدون على الناشط فراس بو حاطوم بسبب منشور على "فايسبوك"

أثناء تواجده أمام منزله في دير قوبل، بقطعة  الناشط فراس بو حاطوم،  اعتدى شبان بالضرب على 

حديدية على رأسه وبعض أنحاء جسده وهم يرددون (إنت قّد... طالل أرسالن؟)، ثم فّروا من المكان، 

وتّم نقله إلى مستشفى بشامون للعالج. 

(٢/٥): مناصرو "التيار الوطني الحّر" يعتدون على طاقم قناة "الجديد" في جونية

بدر  ماريو  المراسل  ضّم  الذي  "الجديد"  قناة  عمل  فريق  على  الحّر"  الوطني  "التيار  مناصرو  اعتدى 

ا�شكال  مجريات  لمتابعة  جونية  في  الجزيرة  مطعم  أمام  تواجدهما  أثناء  زهري،  جهاد  والمصّور 

الهاتف  سحب  على  أقدموا  حيث  أسود،  زياد  "التيار"  عن  النائب  ومرافقي  متظاهرين  بين  حصل  الذي 

من المراسل وكذلك المايكرفون وضربوه به على رأسه، إضافة إلى انتزاع الهاتف من يد المصّور.

م بيار الضاهر وا�عالمي جو معلوف بدعوى "قدح وذّم" (٢/٦): المحكمة الجزائية ُتغرِّ

أصدرت المحكمة االستئنافية الجزائية في بعبدا الناظرة في قضايا المطبوعات حكم¹ غيابي¹ بالسجن 

بيار  إدارتها  مجلس  برئيس  ممثلة   "LBCI" قناة  حق  في  ليرة،  ألف   ٥٠٠ بغرامة  واستبداله  سنة،  لمدة 

ليرة  ماليين   ١٠ مبلغ  أيض¹  تغريمهم  تّم  والذين  فرسان،  وهال  معلوف  جو  فيها  وا�عالمي  الضاهر 

بالتكافل والتضامن  إضافة إلى النفقات القانونية، في دعوى القاضي في المحكمة الروحية الراهب 

برنامج معلوف تطّرق  "القدح والذّم"، على خلفية حلقة من  ا¤نطوني ا¤ب حنا خضرا بحقهم بجرم 

فيها إلى ملف شيكات متعّلق بخضرا.
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(٢/٦): محكمة المطبوعات تستجوب إعالمّيين بدعوى نادر صعب وتؤّجل الجلسة إلى نيسان

وهم   ،"LBCI" قناة  في  عليهم  المّدعى  من  عدد  الستجواب  جلسة  أول  المطبوعات  محكمة  عقدت 

والرا  فغالي  جان  ا¤خبار  عن  المسؤوالن  المديران  الضاهر،  بيار  العام  ومديرها  ا�دارة  مجلس  رئيس 

زلعوم، ا�عالميون صبحية نجار، إدمون ساسين، مارون ناصيف، بسام أبو زيد، ماريو عبود، يزبك وهبة، 

بالدعوى المقّدمة ضّدهم  القناة ديما صادق،  ريمي درباس و نيكول الحجل، وا�عالمية السابقة في 

من الدكتور نادر صعب بتهم "القدح والذّم والتحقير وا¤خبار الخاطئة". وُأرجئت الجلسة إلى الثاني من 

المقبل. نيسان 

(٢/١١): عناصر أمنية ومتظاهرون يعتدون على ثالثة مراسلين ومصّوَرين في وسط بيروت

للعالج،  المستشفى  الى  وُنقل  فمه،  في  مطاطية  برصاصة  غرّيب  جاد  المصّور  ا¤منية  القوى  أصابت 

فيما أصيبت مراسلة جريدة "النهار" أسرار شبارو باالختناق نتيجة استنشاق الغاز المسّيل للدموع الذي 

بالضرب  متظاهرون  اعتدى  كما  بيروت.  وسط  في  المتظاهرين  تفريقها  أثناء  ا¤منية  القوى  أطلقته 

الكاميرا  وكسروا  نمر  مارون  والمصّور  حمدان  ريما  المراسلة  ضّم  الذي   "OTV" قناة  عمل  فريق  على 

متظاهرة  قامت  إذ  الهاشم  الرا  المراسلة  زميلتهما  على  االعتداء  آخرون  حاول  فيما  بالقناة،  الخاصة 

برمي المايكروفون من يدها، أثناء تغطيتهم المواجهات بين المتظاهرين والقوى ا¤منية بالقرب من 

مبنى صحيفة "النهار".

إلى  تستمع  و"المباحث"  رعيدي  جينو  والناشط  صادق  ديما  ا�عالمية  بحّق  شكويان   :(٢/١١)
إفادتيهما 

العامة  النيابة  جانب  من  الشخصي  االّدعاء  صفة  اّتخاذ  مع  بشكويين  الحّر"  الوطني  "التيار  تقّدم 

و٥٨٢  و٣٨٥   ٣١٧ المواد  بجرائم  رعيدي  جينو  والناشط  صادق  ديما  ا�عالمية  من  كل  بحّق  التمييزية، 

عقوبات، بتهمة نشرهما أخبارÔ  وفيديو اعتبرهما "التيار" يتضّمنان القدح والذّم والتحقير، وُأحيل الملف 

"المباحث" رعيدي وصادق للتحقيق،  أيام استدعت   ١٠ المركزية للتحقيق. وبعد  الجنائية"  "المباحث  إلى 

ولكنها عادت وأّجلت التحقيق معهما إلى تاريخ ٢٧ شباط/فبراير، حيث استمعت إلى إفادتيهما.
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(٢/١٢): ا�عتداء بالضرب على الصحافي محمد زبيب في الحمرا

في  الحمرا  شارع  من  المتفّرعة  الشوارع  أحد  في  زبيب  محمد  الصحافي  على  أشخاص  ثالثة  اعتدى 

العلماني  النادي  من  بدعوة  ندوة  من  انتهائه  بعد  المواقف  أحد  في  سيارته  نحو  توجهه  أثناء  بيروت، 

في الجامعة ا¤ميركية في بيروت، وانهالوا عليه ضرب¹ باللكمات وبعصا، ووّجهوا له الشتائم من دون 

إلى  زبيب  وُنِقل  مجهولة.  جهة  إلى  غادروا  أرض¹،  سقوطه  وبعد  خلفّيتهم.  إلى  يؤّشر  ما  يذكروا  أن 

وهم  المعتدين  المعلومات  فرع  أوقف  أيام  ثمانية  وبعد  طبية.  لفحوص  خضع  حيث  المستشفى، 

مرافقو الوزير السابق مروان خيرالدين، حيث اعترفوا بتنفيذ االعتداء، وقد تعّرف زبيب على أحدهم في 

مبنى الفرع بعد إجراء مقابلة بينه وبينهم.

(٢/١٣): أمن الدولة ُيحّقق مع الناشط فراس بو حاطوم بعد استدعائه بسبب منشورات

حّققت عناصر من أمن الدولة مع الناشط فراس بو حاطوم، بعد يومين على استدعائه، بتهمة "تحقير 

حذفه  بعد  سراحه  إطالق  وتّم  "فايسبوك".  على  له  منشورات  خلفية  على  الجمهورية"  رئاسة  مقام 

ثالثة منشورات عن صفحته والتوقيع على تعّهد بعدم التعّرض لمقام رئاسة الجمهورية.

المعلوماتية"  "جرائم  مكتب  تحقيق  بعد  خوري  شربل  الناشط  توِقف  عون  القاضية   :(٢/٢٤)
معه

أصدرت النائبة العامة االستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارÔ بتوقيف الناشط شربل خوري 

احتياطي¹، بعد التحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، على 

قرداحي  شربل  االقتصادية  للشؤون  الحّر"  الوطني  "التيار  مستشار  من  ضّده  مقّدمة  شكوى  خلفية 

بسبب تغريدة لخوري على "تويتر"، ثم أفرجت عنه بعد أن أسقط قرداحي الشكوى بحقه.

(٢/٢٤): شاب يمنع الصحافية أسرار شبارو من التغطية في المطار ويمحو الصور من هاتفها

الصحافية أسرار شبارو من تغطية وصول  "النهار"  أنه من "حزب اÙ" مراسلة جريدة  اّدعى  مَنع شاب 

رّكاب الطائرة ا�يرانية في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث قام بسحب هاتفها من يدها والدخول 

إلى صفحة "النهار" على "فايسبوك" ومسح الفيديوهات والصور التي صّورتها مع الركاب.

(٢/٢٥): محكمة التمييز ُتصادق على إدانة ا�عالمي جو معلوف في قضية باسيل

صادقت محكمة التمييز على قرار "محكمة المطبوعات" في جبل لبنان، والذي قضى بإدانة ا�عالمي 

وألزمه  باسيل"،  جبران  السابق  الوزير  بحق  والتشهير  والذّم  "القدح  بجرم  معلوف  جو   "LBCI" قناة  في 

دْفع مبلغ عشرة ماليين ليرة، من خالل ما قاله معلوف عن باسيل خالل برنامجه "حكي جالس".
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(٢/١٢): ا�عتداء بالضرب على الصحافي محمد زبيب في الحمرا

في  الحمرا  شارع  من  المتفّرعة  الشوارع  أحد  في  زبيب  محمد  الصحافي  على  أشخاص  ثالثة  اعتدى 

العلماني  النادي  من  بدعوة  ندوة  من  انتهائه  بعد  المواقف  أحد  في  سيارته  نحو  توجهه  أثناء  بيروت، 

في الجامعة ا¤ميركية في بيروت، وانهالوا عليه ضرب¹ باللكمات وبعصا، ووّجهوا له الشتائم من دون 

إلى  زبيب  وُنِقل  مجهولة.  جهة  إلى  غادروا  أرض¹،  سقوطه  وبعد  خلفّيتهم.  إلى  يؤّشر  ما  يذكروا  أن 

وهم  المعتدين  المعلومات  فرع  أوقف  أيام  ثمانية  وبعد  طبية.  لفحوص  خضع  حيث  المستشفى، 

مرافقو الوزير السابق مروان خيرالدين، حيث اعترفوا بتنفيذ االعتداء، وقد تعّرف زبيب على أحدهم في 

مبنى الفرع بعد إجراء مقابلة بينه وبينهم.

(٢/١٣): أمن الدولة ُيحّقق مع الناشط فراس بو حاطوم بعد استدعائه بسبب منشورات

حّققت عناصر من أمن الدولة مع الناشط فراس بو حاطوم، بعد يومين على استدعائه، بتهمة "تحقير 

حذفه  بعد  سراحه  إطالق  وتّم  "فايسبوك".  على  له  منشورات  خلفية  على  الجمهورية"  رئاسة  مقام 

ثالثة منشورات عن صفحته والتوقيع على تعّهد بعدم التعّرض لمقام رئاسة الجمهورية.

المعلوماتية"  "جرائم  مكتب  تحقيق  بعد  خوري  شربل  الناشط  توِقف  عون  القاضية   :(٢/٢٤)
معه

أصدرت النائبة العامة االستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارÔ بتوقيف الناشط شربل خوري 

احتياطي¹، بعد التحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، على 

قرداحي  شربل  االقتصادية  للشؤون  الحّر"  الوطني  "التيار  مستشار  من  ضّده  مقّدمة  شكوى  خلفية 

بسبب تغريدة لخوري على "تويتر"، ثم أفرجت عنه بعد أن أسقط قرداحي الشكوى بحقه.

(٢/٢٤): شاب يمنع الصحافية أسرار شبارو من التغطية في المطار ويمحو الصور من هاتفها

الصحافية أسرار شبارو من تغطية وصول  "النهار"  أنه من "حزب اÙ" مراسلة جريدة  اّدعى  مَنع شاب 

رّكاب الطائرة ا�يرانية في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث قام بسحب هاتفها من يدها والدخول 

إلى صفحة "النهار" على "فايسبوك" ومسح الفيديوهات والصور التي صّورتها مع الركاب.

(٢/٢٥): محكمة التمييز ُتصادق على إدانة ا�عالمي جو معلوف في قضية باسيل

صادقت محكمة التمييز على قرار "محكمة المطبوعات" في جبل لبنان، والذي قضى بإدانة ا�عالمي 

وألزمه  باسيل"،  جبران  السابق  الوزير  بحق  والتشهير  والذّم  "القدح  بجرم  معلوف  جو   "LBCI" قناة  في 

دْفع مبلغ عشرة ماليين ليرة، من خالل ما قاله معلوف عن باسيل خالل برنامجه "حكي جالس".
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١١مركز الدفاع عن الحريات ا�عالمية والثقافية

قضى ناشطان إعالميان وأُصيب ثالثة آخرون وأربعة مراسلين وأربعة مصّورين في سوريا خالل 

شهر شباط/فبراير ٢٠٢٠. ففي ريف إدلب ُقتل الناشطان أمجد أكتالتي وعبد الناصر حاج حمدان 

بقصف الطيران الروسي، وأصيب الناشطون عبد الواجد حاج وإبراهيم محمد الدرويش وأحمد 

محمد رحال والمراسل مصطفى زياد الخلف، بينما أصيب المراسلون شادي حلوة وضياء قدور 

أورفليان  المصري وشريف عبس وجورج  إبراهيم كحيل وصهيب  والمصّورون  وكنانة علوش 

في ريف حلب.

سليماء  بهاء  ا�عالمي  الناشط  على  الديمقراطية"  سوريا  "قوات  عناصر  اعتدت  حين  وفي 

الحسين  ا�عالمي محمد حسن  الناشط  الشام"  تحرير  "هيئة  احتجزت  الزور،  دير  الحسين في 

من  بالقرب  التغطية  من  إبراهيم  الحي  عبد  حال  ا�عالمية  الناشطة  ومنعت  إدلب،  ريف  في 

معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٢/٢): إصابة الفريق ا�عالمي المرافق لقوات النظام بشظايا في ريف حلب 

القناة  ومصّور  قدور  ضياء  مراسلتها  إصابة  العربية،  باللغة  الناطقة  ا�يرانية  "العالم"  قناة  أعلنت 

إبراهيم كحيل، إضافة إلى مصّور قناة "الكوثر" صهيب المصري، ومراسلة قناة "سما" السورية الخاصة 

خالل  السورية،  المعارضة  قوات  أطلقتها  قذائف  بشظايا  علوش،  كنانة  السوري  النظام  من  المقّربة 

مرافقتهم لقوات النظام السوري في عملياته على محاور الجبهة الغربية لمدينة حلب.

(٢/٣): إصابة مراسل قناة "سوريا" مصطفى الخلف بقصف الطيران الروسي في ريف إدلب 

أثناء  الخلف،  زياد  مصطفى  مراسله  إصابة  السورية،  المعارضة  من  المقرب  "سوريا"،  تلفزيون  أعلن 

قميناس  بلدة  على  له  المساندة  الروسية  والقوات  السوري  النظام  لطيران  الجوي  القصف  تغطيته 

والنيرب وسرمين في الريف الشرقي �دلب، ورّجح أن يكون الطيران روسّي¹.

(٢/٤): مقتل الناشط ا�عالمي أمجد أكتالتي بقصف الطيران الروسي في ريف إدلب

إدلب  ريف  في  أريحا  مدينة  على  روسي  جوي  بقصف  أكتالتي،  أمجد  السوري  ا�عالمي  الناشط  ُقتل 

الجنوبي في شمال سوريا.

(٢/٥): عناصر "قسد" تعتدي بالضرب على الناشط ا�عالمي بهاء الحسين في دير الزور

سليماء  بهاء  السوري  ا�عالمي  الناشط  على  (قسد)،  الديمقراطية"  سوريا  "قوات  من  عناصر  اعتدت 

الحسين، داخل مقّر مجلس دير الزور المدني.
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 (٢/١١): إصابة الناشط ا�عالمي عبد الواجد حاج اصطيفي بشظايا في ريف إدلب 

المعارك  تغطيته  أثناء  اصطيفي،  حاج  العظيم  عبد  الواجد  عبد  السوري  ا�عالمي  الناشط  أصيب 

والقصف في بلدة سرمين في ريف إدلب. 

(٢/١٢): إصابة مراسل "ا�خبارية السورية" ومصّوَريها بشظايا في ريف حلب

الحكومية شادي  السورية"  "ا�خبارية  الرسمية "سانا"، إصابة مراسل قناة  السورية  ا¤نباء  أعلنت وكالة 

قوات  أطلقته  صاروخ  بشظايا  طفيفة  إصابات  أورفليان،  وجورج  عبس  شريف  ومصّوَريها  حلوة 

المعارضة السورية، خالل تغطيتهم عمليات جيش النظام السوري في ريف حلب الغربي.

(٢/١٢): "هيئة تحرير الشام" تحتجز الناشط محمد الحسين أثناء تصويره النازحين في إدلب 

أثناء  الحسين،  حسن  محمد  السوري  ا�عالمي  الناشط  الشام"،  تحرير  لـ"هيئة  تابعة  قوة  احتجزت 

بتهمة  الشمالي،  إدلب  ريف  في  سرمدا"   - "الدانا  طريق  على  الغربي  حلب  ريف  من  النازحين  تصويره 

بعد  سراحه  وأطلقت  بالتصوير،  تصريح  على  للحصول  لها  التابعة  ا¤منية  ا¤جهزة  مع  التنسيق  "عدم 

ساعات.

(٢/١٤): "هيئة تحرير الشام" تمنع الناشطة ا�عالمية حال إبراهيم من التغطية في إدلب

منعت عناصر من "هيئة تحرير الشام"، الناشطة ا�عالمية السورية حال عبد الحي إبراهيم من تغطية 

تظاهرة بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

(٢/٢٠): مقتل ناشط إعالمي وإصابة اثنين آخَرين بقصف الطيران الروسي في إدلب

على  الروسي  الجوي  القصف  تغطيته  خالل  حمدان،  حاج  الناصر  عبد  السوري  ا�عالمي  الناشط  ُقتل 

بلدة معّرة النعسان شمالي إدلب، في حين أصيب كل من الناشَطين إبراهيم محمد الدرويش وأحمد 

محمد رحال بقصف استهدف نقطة للقوات التركية في قرية قميناس في ريف إدلب الشرقي.
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التقرير الشهري/ شباط/فبراير ٢٠٢٠ (سوريا)

info@skeyesmedia.orgwww.skeyesmedia.org SK_eyes



ل شريط االنتهاكات في ا�ردن خالل شهر شباط/فبراير ٢٠٢٠ سوى حالة تغريم واحدة  لم ُيسجِّ

على خلفية قضية نشر. فقد أصدرت محكمة التمييز قرارÒ في ٢٣ شباط/فبراير، قضى بإلزام 

دوالر   ٢١١٥٠٠ (حوالي  دينار  ألف   ١٥٠ حوالي  إلى  وصلت  غرامة  دفع  اليومية  "الغد"  صحيفة 

خليل  حسين،  صدام  الراحل  العراقي  الرئيس  محامي  رفعها  التي  الدعوى  في  أميركي)، 

موسى  السابق  تحريرها  ورئيس  عليان  محمد  بناشرها  ممّثلة  الصحيفة،  بحق  الدليمي، 

برهومة والصحافي مؤيد أبو صبيح، والتي طالب فيها بدفع نحو مليون ونصف المليون دوالر 

"صدام  لكتابه  "الغد"  نشر  جّراء  من  به  لحقت  التي  المادية"  "الخسارة  أسماه  عّما   Àتعويض

مبلغ  بتقسيم  القرار  وقضى   .٢٠١٠ العام  في  حدث"  ما  هذا   .. ا�مريكية  الزنزانة  من  حسين 

الغرامة على كل من عليان وبرهومة وأبو صبيح، وإما الدفع أو الحجز على "الغد" خالل مدة 

٤٥ يومÀ من تاريخ صدوره.

شباط/فبراير ٢٠٢٠ 
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١٥مركز الدفاع عن الحريات ا�عالمية والثقافية

اقتصرت ا�نتهاكت على الساحة ا�عالمية والثقافية في قطاع غزة خالل شهر شباط/فبراير 

سلطة  تجريف  عن   Òخبر نشره  إثر   Àهاتفي للتهديد  دوحان  حسن  الصحافي  تعّرض  على   ،٢٠٢٠

ا�راضي التابعة لحكومة "حماس" بيوتÀ ومزارع جنوبي غزة. وفي حين بّرأت محكمة "حماس" 

ومناهضة  الديني  الشعور  "إهانة  تهمَتي  من  المشوخي  عادل  الشعبي  الفنان  العسكرية 

السياسة العامة"، أّجلت محكمة خانيونس محاكمة الصحافي إيهاب فسفوس بتهمة "سوء 

استعمال االنترنت" مرة سابعة. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(١٠/٣): محكمة "حماس" العسكرية ُتبّرئ الفنان الشعبي عادل المشوخي من تهمتين 

عادل  الشعبي  الفنان  غزة،  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  العسكرية  المحكمة  بّرأت 

وكان  العامة"،  السياسة  ومناهضة  الديني  الشعور  "إهانة  هما  ثالث  أصل  من  تهمتين  من  المشوخي 

الثالثة  القضية  في  السجن  في  قضاه  بما  واكتفت  العام،  ونصف  عام¹  جميع¹  فيها  عليه  ُحكم  قد 

وهي "السلوك المعيب" .

(١٠/١٣): تهديد الصحافي حسن دوحان بسبب خبر عن تجريف البيوت جنوبي غزة

إثر  هاتفي،  اتصال  عبر  للتهديد  دوحان  حسن  الفلسطينية  الجديدة"  "الحياة  صحيفة  مراسل  تعّرض 

بيوت  بتجريف  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  ا¤راضي  سلطة  قيام  عن   Ôخبر نشره 

ومزارع لعدد من المواطنين.

(١٠/٢٤): محكمة خانيونس تؤّجل محاكمة الصحافي إيهاب فسفوس بتهمة سوء استعمال 
االنترنت

التابعة لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة، محاكمة الصحافي  أّجلت محكمة صلح خانيونس 

والمصّور الحّر إيهاب فسفوس مرة سابعة، بتهمة "سوء استعمال شبكة االنترنت"، إلى ٢٣ آذار/مارس 

المقبل، بسبب عدم حضور الشاهد الوحيد.
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والكّتاب  والمصّورين  والمراسلين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  ا�سرائيلية  القوات  واصلت 

المعدني  بالرصاص  فأصابت   ،٢٠٢٠ شباط/فبراير  شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  الفلسطينّيين 

أبو غنية، وطارق يوسف،  المحسن شاللدة، ومحمد  المصّورين عبد  بالمّطاط كًالّ من  المغّلف 

صبرة  أبو  وحافظ  بدير  خالد  المراسَلين  من   Àكّل السام  والفلفل  الغاز  بقنابل  واستهدفت 

مفلح  مجاهد  ين  الصحافيَّ اعتقلت  كما  الحيط.  سقف  ومعتصم  ناصر  حازم  والمصّوَرين 

القواسمي  موسى  والمصّوَرين  الريماوي  عالء  المراسل  من   Àكّل واحتجزت  ملحم،  ومحمد 

ومحمد عوض، كما منعت الكاتب شاكر خزعل من دخول فلسطين على معبر الكرامة.

ثم  ساعات،  بعد  سراحه  وأطلق  منى  محمد  الصحافي  الفلسطيني  ا�من  اعتقل  ذلك،  إلى 

استدعاه بعد يومين للتحقيق، ودَهم منزل الصحافي أيمن قواريق بهدف اعتقاله لكنه لم 

"العربي  صحيفة  مكتب  إغالق  قضّية  جديدة  مرة   æا رام  محكمة  وأّجلت   ،Òموجود يكن 

أبرز  يلي  ما  نائلة خليل شهرÒ. وفي  والزميلة   رامي سمارة  الحّر  والصحافي  الجديد" شهرين، 

التفاصيل:

(٢/٢): القوات االسرائيلية ُتصيب مصّورÒ برصاصة مغّلفة بالمطاط وتعتقل مراسًال في الخليل

استهدفت القوات ا�سرائيلية المصّور الصحافي الحّر عبد المحسن شاللدة برصاصة معدنية مغّلفة 

بالمطاط أصابته في رأسه وأدت إلى كسر في الجمجمة، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها 

الذي  ملحم  محمد   "FM "مرح  راديو  مراسل  اعتقلت  كما  الخليل،  مدينة  في  فلسطينيين  شبان  وبين 

كان متواجدÔ في ساحة المواجهات.

(٢/٦): محكمة رام اæ ُتؤّجل قضية إغالق مكتب صحيفة "العربي الجديد" مّرة جديدة

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

ترخيص  دون  "العمل  بتهم  ا¤من،  شاهد  حضور  عدم  بسبب  المقبل،  نيسان/أبريل   ١٤ إلى  الجديد" 

واالساءة إلى ا¤من"، بعد نشر الصحيفة مقاًال عن التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.

(٢/٦): القوات ا�سرائيلية ُتصيب المصّور محمد أبو غنية برصاصة في بيت لحم

استهدفت القوات ا�سرائيلية مصّور وكالة "رويترز" (Reuters) محمد أبو غنية برصاصة معدنية مغّلفة 

فلسطينيين  شبان  وبين  بينها  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته  خالل  بطنه،  في  أصابته  بالمطاط 

وسط مدينة بيت لحم.
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قرب  بالمطاط  مغّلفتين  برصاصتين  يوسف  طارق  المصّور  ُتصيب  ا�سرائيلية  القوات   :(٢/٧)
قلقيلية

مغّلفتين  معدنّيتين  برصاصتين  يوسف  طارق  الحّر  الصحافي  المصّور  ا�سرائيلية  القوات  استهدفت 

فلسطينّيين  شّبان  وبين  بينها  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته  خالل  فخذه،  في  وأصابته  بالمطاط 

في بلدة عزون قرب مدينة قلقيلية.

معبر  على  فلسطين  دخول  من  خزعل  شاكر  الكاتب  تمنع  ا�سرائيلية  السلطات   :(٢/١٨)
الكرامة

منعت السلطات ا�سرائيلية الكاتب الفلسطيني الَكَندي الُمقيم في لبنان شاكر خزعل، صاحب رواية 

بحجة  الغربية،  والضفة  ا¤ردن  بين  الكرامة  معبر  على  الفلسطينية  ا¤راضي  دخول  من  تاال"،  "حكاية 

وجود "أسباب أمنية"، من دون توضيح تلك ا¤سباب.

 æوتمنعهما من التصوير قرب رام ا Ò(٢/١٩): القوات ا�سرائيلية تحتجز مراسًال ومصّور

عالء  المراسل  ضّم  الذي  ا�عالمية  ميديا"  "جي  مؤسسة  عمل  طاقم  ا�سرائيلية  القوات  احتجزت 

عملهما  وعرقلت  المطر،  تحت  الساعة  ونصف  ساعة  من  ¤كثر  عوض  محمد  والمصّور  الريماوي 

لسيدة  أرض  على  باالعتداء  المستوطنين  قيام  حول  صحافي  تقرير  تصوير  مواصلة  من  ومنعتهما 

 .Ùفلسطينية في بلدة ترمسعيا قرب رام ا

ين رامي سمارة ونائلة خليل للمرة الثانية عشرة (٢/٢٠): محكمة رام اæ تؤّجل قضية الصحافيَّ

قّررت محكمة الصلح في رام اÙ تأجيل النظر في قضية الصحافي الحّر رامي سمارة ومراسلة مركز 

 ٢٤ إلى  والتشهير"،  "القدح  بتهمة  عشرة،  الثانية  للمرة  خليل،  نائلة  الزميلة  الغربية  الضفة  في  "سكايز" 

آذار/مارس المقبل.

(٢/٢٥): ا�من الوقائي يعتقل الصحافي محمد منى من منزله في نابلس ويطلقه ويستدعيه 
بعد يومين

مصادرة  بعد  نابلس،  مدينة  في  منزله  من  منى  محمد  الحّر  الصحافي  الوقائي  ا¤من  جهاز  اعتقل 

الجهاز  استدعاه  يومين  وبعد  االعتقال.  أسباب  معرفة  دون  من  سراحه  وأطلق  وهاتفه،  حاسوبه 

للتحقيق من جديد، وبعد انتظار حوالي ٨ ساعات أطلق سراحه من دون التحقيق معه.
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في  السام  والفلفل  الغاز  بقنابل  ومصّوَرين  مراسَلين  تستهدف  ا�سرائيلية  القوات   :(٢/٢٥)
ا�غوار

حازم  والمصّور  بدير  خالد  المراسل  ضم  الذي  "الغد"  فضائية  طاقم  ا�سرائيلية  القوات  استهدفت 

ناصر، ومراسل فضائية "رؤيا" ا¤ردنية حافظ أبو صبرة، ومصّور فضائية "العربية" معتصم سقف الحيط، 

بقنابل الغاز والفلفل السام لمنعهم من مواصلة تغطية مسيرة سلمية انطلقت من مدينة طوباس 

المحاذية لèغوار الفلسطينية شمال الضفة الغربية.

(٢/٢٦): القوات ا�سرائيلية تعتقل الصحافي مجاهد مفلح جنوبي نابلس بتهمة "التحريض"

مروره  خالل  مفلح  مجاهد  الصحافي  فلسطين"  "ألترا  موقع  في  المحّرر  ا�سرائيلية  القوات  اعتقلت 

على حاجز زعترة جنوبي نابلس بتهمة "التحريض"، ومن دون أي توضيح.

(٢/٢٧): ا�من الوقائي يقتحم منزل الصحافي أيمن قواريق في نابلس العتقاله

أيمن قواريق بهدف  الحّر  نابلس منزل الصحافي  الوقائي في مدينة  اقتحمت عناصر من جهاز ا¤من 

اعتقاله، لكنه لم يكن موجودÔ في المنزل.

(٢/٢٧): القوات ا�سرائيلية تحتجز المصّور موسى القواسمي لمنعه من التصوير في الخليل

احتجزت القوات ا�سرائيلية مصّور وكالة "رويترز" موسى القواسمي لمنعه من تصوير هدم عناصرها 

مزرعة ا¤غنام في منطقة صوي قرب مسافر يطا جنوب الخليل، كما صادرت مفاتيح سيارته وبطاقته 

وكاميرته. الشخصية 
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تابعت الشرطة ا�سرائيلية سياسة التضييق على الساحة ا�عالمية والثقافية في أراضي الـ٤٨ 

خالل شهر شباط ٢٠٢٠، فاعتقلت الباحث خليل التفكجي بعد دهم منزله في القدس بشبهة 

محمد  المخرج  قضية  في  جلساتها  عقد  الّلد  محكمة  وواصلت  الدولة"،  بأمن  "المّس 

بكري"المزمنة" بتهمة "القذف والتشهير"’ إضافة إلى مْنع المجلس المحّلي لبلدة جت بالقرب 

يلي  المحّلية من تصوير جلسته بشكل مباشر. وفي ما  ا�عالمية  "الحتلنة"  من حيفا منصة 

أبرز التفاصيل:

(٢/٤): المجلس المحّلي لبلدة جت يمنع منصة "الحتلنة" ا�عالمية من تصوير جلسته

المحّلية  ا�عالمية  "الحتلنة"  منصة  حيفا  محافظة  من  بالقرب  جت  لبلدة  المحّلي  المجلس  مَنع 

أسباب  دون  من  التصوير،  مْنع  على  ا¤عضاء  تصويت  بعد  مباشر،  بشكل  جلسته  تصوير  من  الشبابية 

واضحة للمنع.

(٢/٦): محكمة الّلد تعقد جلسة في قضية المخرج محمد بكري بتهمة القذف والتشهير

عقدت المحكمة المركزية في مدينة الّلد جلسة في القضية المزمنة المرفوعة ضد المخرج محمد 

الضابط في  إثر ظهور  "القذف والتشهير"،  بتهمة  الضابط ا�سرائيلي نيسيم مغناجي،  ِقبل  بكري من 

فيلم "جنين جنين" للمخرج بكري في العام ٢٠٠٢، وقد ُعرضت في الجلسة شهادات عدة، بينها شهادة 

الفنان بكري وشهادة صاحب الدعوى، وشهادات للدفاع تؤكد صحة أقوال المخرج، وتّم التأجيل إلى 

وقت ُيحّدد الحق¹.

(٢/٢٦): الشرطة ا�سرائيلية تعتقل الباحث خليل التفكجي بعد دهم منزله في القدس

اعتقلت الشرطة ا�سرائيلية مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية الباحث خليل التفكجي 

من منزله في القدس الشرقية بعد دهمه وتفتيشه، وأفرجت عنه  بعد التحقيق معه بشبهه "المّس 

بأمن الدولة" وتوقيعه على كفالة مالية بقيمة ٥٠٠٠ شيكل (حوالي ١٤٥٠ دوالر أميركي).
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بجروح مختلفة في  وثمانية مراسلين ومصّورين  آخرون  ثالثة  إعالميان وأصيب  ناشطان  ُقِتل 

والصحافّيين  المصّورين  بحق  االنتهاكات  وتواصلت   .٢٠٢٠ شباط/فبراير  شهر  خالل  سوريا 

والمراسلين في لبنان واالعتداء عليهم خالل تغطيتهم وقائع الثورة الشعبية، حيث ُسّجلت 

وانتزاع  كاميرا،  وتكسير  الحجارة،  برشق  وإصابة  مطاطية،  برصاصة  وإصابة  ضرب،  حاالت  أربع 

تيار سياسي  أمنية ومناصري  أيدي عناصر  للدموع، على  المسّيل  بالغاز  اختناق  هاتف، وحالة 

التغطية  بالضرب على صحافي وناشط ومْنع صحافية من  االعتداء  إلى  إضافة  ومتظاهرين، 

قضايا  خلفية  على  آخرين  وتغريم  للتحقيق  وإعالمية  وصحافي  ناشطين  ثالثة  واستدعاء 

نشر.�وأصابت القوات ا�سرائيلية أربعة مصّورين فلسطينّيين بالرصاص المغّلف بالمطاط في 

واعتقلت  السام  والفلفل  الغاز  بقنابل  ومصّوَرين  مراسَلين  استهدفت  كما  الغربية  الضفة 

ثالثة صحافّيين ومصّوَرين ومنعت كاتبÀ من الدخول. وفي حين اعتقلت الشرطة ا�سرائيلية 

ألف   ١٥٠ بمبلغ  صحيفة  وغرِّمت  غزة،  قطاع  في  للتهديد  صحافي  تعّرض  القدس،  في   Àباحث

دينار على خلفية قضية نشر 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 اÈتي:

في لبنان، استمّرت االعتداءات بحق المصّورين والصحافّيين خالل تغطيتهم تحركات الثورة الشعبية 

والمصّور  عقيقي  جويس  المراسلة  على  متظاهرين  اعتداء  ُسّجل  إذ   ،٢٠٢٠ شباط/فبراير  شهر  خالل 

هاتف  الحّر"  الوطني  "التيار  مناصري  وسْحب   ،(٢/٢) بالحجارة  والرشق  بالضرب  نادر  أبي  كريستيان 

هاتف  أيض¹  وانتزاعهم  رأسه،  على  به  ضربوه  الذي  المايكروفون  وكذلك  يده  من  بدر  ماريو  المراسل 

حمدان  ريما  المراسلة  على  بالضرب  متظاهرين  واعتداء   ،(٢/٥) بالقوة  يده  من  زهري  جهاد  المصّور 

وانتزاع  رأسه،  برصاصة مطاطية في  المصّور جاد غريب  الكاميرا، وإصابة  نمر وتكسير  والمصّور مارون 

باالختناق  أسرار شبارو  الصحافية  المراسلة  بالقوة، وإصابة  الهاشم  الرا  المراسلة  يد  المايكروفون من 

جّراء قنابل الغاز المسّيل للدموع (٢/١١) والتي ُمنعت كذلك من التغطية في المطار ومسح الصور عن 

هاتفها (٢/٢٤). كما ُسّجل اعتداء بالضرب على كل من الناشط فراس بو حاطوم بسبب منشور على 

الوزير  مرافقي  يد  على  المصارف،  أزمة  حول  آرائه  بسبب  زبيب  محمد  والصحافي   ،(٢/٥) "فايسبوك" 

السابق والمصرفي مروان خيرالدين (٢/١٢).

عاصي  موسى  الصحافي  مُثل  إذ  "فايسبوك"،  على  منشورات  بسبب  االستدعاءات  مسلسل  واستمر 

أمام القاضي الجزائي (٢/٥)، والناشط فراس بو حاطوم أمام أمن الدولة (٢/١٣)، وا�عالمية ديما صادق 

بتوقيف   Ôقرار عون  غادة  القاضية  أصدرت  فيما   ،(٢/١١) الجنائية  المباحث  أمام  رعيدي  جينو  والناشط 

الناشط شربل خوري بسبب تغريدة ثم أفرجت عنه بعد إسقاط الشكوى بحقه (٢/٢٤).
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وقضائي¹، صادقت محكمة التمييز على قرار "محكمة المطبوعات" إدانة ا�عالمي في قناة "LBCI" جو 

معلوف بجرم "القدح والذّم والتشهير" بحق الوزير السابق جبران باسيل (٢/٢٥)، وقد كانت المحكمة 

الجزائية غّرمته مع رئيس مجلس إدارة القناة بيار الضاهر وهال فرسان بدعوى "قدح وذّم" ضدهم من 

المّدعى  من   Ôعدد المطبوعات  محكمة  استجوبت  حين  في   ،(٢/٦) خضرا  حنا  ا¤ب  ا¤نطوني  الراهب 

"ا¤خبار"  جريدة  في  الصحافي  ومُثل   ،(٢/٦) صعب  نادر  الدكتور  بدعوى  نفسها  القناة  في  عليهم 

رضوان مرتضى  أمام محكمة المطبوعات بجرم "نشر تحقيقات سرية" على خلفية مقال (٢/٢٧).

وفي سوريا، قضى ناشطان إعالميان وُأصيب ثالثة آخرون وأربعة مراسلين وأربعة مصّورين خالل شهر 

 (٢/٢٠) الناصر حاج حمدان  الناشطان أمجد أكتالتي (٢/٤) وعبد  ُقتل  إدلب  ٢٠٢٠. ففي ريف  شباط/فبراير 

بقصف الطيران الروسي، وأصيب الناشطون عبد الواجد حاج اصطيفي (٢/١١) وإبراهيم محمد الدرويش 

وأحمد محمد رحال (٢/٢٠) والمراسل مصطفى زياد الخلف (٢/٣)، بينما أصيب المراسلون شادي حلوة 

وشريف   (٢/٢) المصري  وصهيب  كحيل  إبراهيم  والمصّورون   (٢/٢) علوش  وكنانة  قدور  وضياء   (٢/١٢)

عبس وجورج أورفليان (٢/١٢) في ريف حلب.�وفي حين اعتدت عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" على 

الناشط  الشام"  تحرير  "هيئة  احتجزت   ،(٢/٥) الزور  دير  في  الحسين  سليماء  بهاء  ا�عالمي  الناشط 

الحي  عبد  حال  ا�عالمية  الناشطة  ومنعت  إدلب،  ريف  في   (٢/١٢) الحسين  حسن  محمد  ا�عالمي 

إبراهيم من التغطية بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا (٢/١٤).

ل شريط االنتهاكات خالل شهر شباط/فبراير ٢٠٢٠ سوى حالة تغريم واحدة على  وفي ا�ردن، لم ُيسجِّ

خلفية قضية نشر. حيث أصدرت محكمة التمييز قرارÔ (٢/٢٣) قضى بإلزام صحيفة "الغد" اليومية دفع 

غرامة وصلت إلى حوالي ١٥٠ ألف دينار، في الدعوى التي رفعها محامي الرئيس العراقي الراحل صدام 

موسى  السابق  تحريرها  ورئيس  عليان  محمد  بناشرها  ممّثلة  الصحيفة،  بحق  الدليمي،  خليل  حسين، 

برهومة والصحافي مؤيد أبو صبيح، والتي طالب فيها بدفع نحو ١،٥ مليون دوالر تعويض¹ عّما أسماه 

"الخسارة المادية" التي لحقت به من جّراء نشر "الغد" لكتابه "صدام حسين من الزنزانة ا¤مريكية.. هذا 

ما حدث" في العام ٢٠١٠. وقضى القرار بتقسيم مبلغ الغرامة على كل من عليان وبرهومة وأبو صبيح، 

وإما الدفع أو الحجز على "الغد" خالل مدة ٤٥ يوم¹ من تاريخ صدوره.

قطاع غزة، اقتصرت االنتهاكات على الساحة ا�عالمية والثقافية خالل شهر شباط/فبراير ٢٠٢٠،   وفي 

على تعّرض الصحافي حسن دوحان للتهديد هاتفي¹ إثر نشره خبرÔ عن تجريف سلطة ا¤راضي التابعة 

لحكومة "حماس" بيوت¹ ومزارع جنوبي غزة (٢/١٣). وفي حين بّرأت محكمة "حماس" العسكرية الفنان 

الشعبي عادل المشوخي من تهمَتي "إهانة الشعور الديني ومناهضة السياسة العامة" (٢/٣)، أّجلت 

محكمة خانيونس محاكمة الصحافي إيهاب فسفوس بتهمة "سوء استعمال االنترنت" مرة سابعة 

.(٢/٢٤)
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وفي الضفة الغربية، واصلت القوات ا�سرائيلية انتهاكاتها بحق الصحافّيين والمراسلين والمصّورين 

والكّتاب الفلسطينّيين خالل شهر شباط/فبراير ٢٠٢٠، فأصابت بالرصاص المعدني المغّلف بالمّطاط كًالّ 

من المصّورين عبد المحسن شاللدة في رأسه (٢/٢)، ومحمد أبو غنية في بطنه (٢/٦)، وطارق يوسف 

أبو  وحافظ  بدير  خالد  المراسَلين  من  كّل¹  السام  والفلفل  الغاز  بقنابل  واستهدفت   ،(٢/٧) فخذه  في 

ين محمد ملحم  صبرة والمصّوَرين حازم ناصر ومعتصم سقف الحيط (٢/٢٥). كما اعتقلت الصحافيَّ

(٢/٢) ومجاهد مفلح (٢/٢٦)، واحتجزت كّل¹ من المراسل عالء الريماوي (٢/١٩) والمصّوَرين محمد عوض 

(٢/١٩) وموسى القواسمي (٢/٢٧) لمنعهم من متابعة عملهم الصحافي، كما منعت الكاتب شاكر 

خزعل من دخول فلسطين على معبر الكرامة بحجة وجود "أسباب أمنية" (٢/١٨).

استدعاه  ثم  ساعات،  بعد  سراحه  وأطلق  منى  محمد  الصحافي  الفلسطيني  ا¤من  اعتقل  ذلك،  إلى 

يكن  لم  لكنه  اعتقاله  بهدف  قواريق  أيمن  الصحافي  منزل  ودَهم   ،(٢/٢٥) للتحقيق  يومين  بعد 

الجديد"  "العربي  صحيفة  مكتب  إغالق  قضّية  جديدة  مرة   Ùا رام  محكمة  وأّجلت   ،(٢/٢٧)  Ôموجود

.(٢/٢٠) Ôشهرين (٢/٦)، والصحافي الحّر رامي سمارة والزميلة نائلة خليل شهر

وفي أراضي الـ٤٨، تابعت الشرطة ا�سرائيلية سياسة التضييق على الساحة ا�عالمية والثقافية خالل 

"المّس بأمن  الباحث خليل التفكجي بعد دهم منزله في القدس بشبهة  ٢٠٢٠، فاعتقلت  شهر شباط 

المزمنة بتهمة  المخرج محمد بكري  الّلد عقد جلساتها في قضية  الدولة" (٢/٢٦)، وواصلت محكمة 

منصة  حيفا  من  بالقرب  جت  لبلدة  المحّلي  المجلس  مْنع  إلى  إضافة   ،(٢/٦) والتشهير"  "القذف 

"الحتلنة" ا�عالمية المحّلية من تصوير جلسته بشكل مباشر (٢/٤).
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