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

وفلسطين.
الفلسطينّيين في  والمصّورين  الصحافّيين  استهداف  اإلسرائيلية  القوات  فقد واصلت 
األمن  اعتقل  كما  بالمّطاط،  المغّلف  بالرصاص  منهم  ثالثة  فأصابت  الغربية،  الضفة 
في  "حماس"  أجهزة  واعتدت  السلطات".  "ذّم  بتهمة  صحافيًا  الفلسطيني  الوقائي 
قطاع غزة على صحافي واعتقلت كاتبًا ورسام كاريكاتور واستدعت صحافية بتهم واهية، 
تّم  لبنان  وفي  الـ٤٨.  أراضي  في  ين  صحافيَّ صفحَتي   " "فايسبوك  إدارة  وحظرت 
والتحقيق  على مكتب صحافي،  الرصاص  وإطالق  تلفزيونية،  قناة  على طاقم  االعتداء 
واستدعاء  فيديو،  محو  على  ثالث  وإجبار  منشورات  بسبب  ناشطة  وتهديد  ناشط  مع 
إعالمية  على  واالّدعاء  تلفزيوني،  برنامج  في  شارك  وناشط  تغريدتين  بسبب  صحافي 
سوريا  في  االنتهاكات  انحسرت  حين  وفي  والذم".  "القدح  بجرم  اقتصادي  وخبير 
حيث  األردن  في  انتعشت  ومصّور،  صحافي  ومراسل  ناشط  اعتقال  على  واقتصرت 
ق إصدار الصحف وُمنع "مطربو  ُأوقفت صحافية بسبب مقابلة ومذيعة بسبب خطأ وُعلِّ

مهرجانات" مصريون من الغناء.
أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:
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وكان   ،٢٠٢٠ آذار/مارس  شهر  خالل  لبنان  في  والناشطين  الصحافّيين  بحق  االنتهاكات 
الصحافي  نورث"  "دلتا  راديو  مراسل  مكتب  على  الرصاص  مجهولين  إطالق  أهمها 
شعيب زكريا في عكار، واالعتداء على طاقم قناة "LBCI" أثناء تصويره على متن طائرة 
مع   المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  حّقق  حين  وفي  بيروت.  الى  الرياض  من  آتية 
المباحث  مكتب  استدعى  "فايسبوك"،  على  منشور  بسبب  عاصي  يوسف  الناشط 
إثر  والدكتور هادي مراد  تغريدتين  نوفل ضو بسبب  والكاتب  الصحافي  كًال من  الجنائية 
برنامج "صار الوقت"، وأجبرت عناصر من القوى األمنية المخرج والكاتب  مشاركته في 
تكسيرها من  تّم  التي  الثوار  لِخَيم  فيديو  على مسح  عدنان  والناشط هاشم  المسرحي 
يومين  مدى  على  عبود  ورد  الناشطة  وتعّرضت  بيروت،  وسط  في  أمنية  عناصر  ِقبل 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  واالغتصاب  بالضرب  وتهديد  وشتم  تحريض  لحملة 
الخبير  على  عون  غادة  القاضية  اّدعت  كما  "فايسبوك".  على  لها  منشورات  بسبب 
بجرم  ديب  جوزفين   "OTV" قناة  في  واإلعالمية  مقّلد  حسن  الصحافي  االقتصادي 
أبرز  يلي  ما  وفي  المطبوعات.  محكمة  إلى  االّدعاء  وأحالت  والتشهير"  والذّم  "القدح 

التفاصيل:

(٣/٥): مكتب "جرائم المعلوماتية" يستدعي الناشط يوسف عاصي وُيحّقق معه بسبب منشور

حّقق مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية مع  الناشط يوسف عاصي، بعد يوم 
على استدعائه على خلفية شكوى مقّدمة بحّقه من سمير الصعبي بتهم "القدح والذّم والتشهير"، 
 .(Facebook) "بسبب ما نشره عن "األُرز المسرطن" على صفحة "شباب أنصار" على "فايسبوك

وأطلق سراحه بسند إقامة  بعد حوالي ٣ ساعات من التحقيق.

(٣/١١): المباحث الجنائية تستدعي الصحافي نوفل ضو للتحقيق بسبب تغريدتين

بعد  إفادته  إلى  والكاتب نوفل ضو لالستماع  الصحافي  المركزية  الجنائية  المباحث  استدعى مكتب 
على  له  تغريدتين  خلفية  على  حسن،  حمد  الصحة  وزير  من  مقّدمة  شكوى  بسبب  أيام،  خمسة 
"تويتر" (Twitter)، األولى ينتقد فيها حسن العتباره وْقف الرحالت الجّوية من إيران إلى لبنان قرارًا 
سياسيًا، والثانية تتطّرق إلى األدوية اإليرانية وكيفية دخولها إلى لبنان من دون موافقة المختبرات 

األوروبية. وتّم تأجيل الجلسة بسبب اعالن التعبئة العامة لمواجهة كورونا.
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(٣/١٣): المباحث الجنائية تستدعي الدكتور هادي مراد بعد مشاركته في برنامج "صار الوقت"

أيام،  إفادته بعد ثالثة  إلى  الدكتور هادي مراد لالستماع  المركزية  الجنائية  المباحث  استدعى مكتب 
حالة  بإعالن  التقاعس  عن  تحدث  حيث   ،MTV"" قناة  على  الوقت"  "صار  برنامج  في  مشاركته  إثر 
الجلسة  تأجيل  وتم  البلد،  لحماية  اإلجراءات  وعن ضعف  كورونا،  فيروس  انتشار  الطوارئ في ظل 

العامة. التعبئة  بسبب 

(٣/١٤): االعتداء على طاقم قناة "LBCI" أثناء تصويره على متن طائرة آتية من الرياض

من  اآلتية  الطائرات  احدى  متن  على  لالعتداء   "LBCI" لقناة   تابع  وإعالمي  تقني  طاقم  تعّرض 
الرياض الى بيروت، إذ بدأ الفريق بتصوير لحظة خروجه لتوثيق اإلجراءات الوقائية التي يتبعها في 
مواجهة فيروس كورونا بعد أن حطت الطائرة على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي، إال أن عملية 
أفراد  كانوا معها على  التصوير، وتهّجم أشخاص  التي طلبت وقف  الراكبات  إحدى  أزعجت  التصوير 
الطاقم وتعّرضوا لهم بألفاظ نابية، ما أّدى إلى إشكال على متن الطائرة وأصيب أحد أفراد الطاقم 
بجروح في عينه. وقد بلغ في المعتدين حّد التهّكم على عمل الطاقم من خالل افتعال السعال في 

وجه أحد أفراده.

(٣/١٩): القاضية عون تّدعي على اإلعالمية جوزفين ديب والخبير االقتصادي حسن مقّلد بقضية 
نشر

اّدعت النائب العام اإلستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الخبير االقتصادي الصحافي 
في  والتشهير"،  والذم  "القدح  بجرم  ديب  جوزفين   "OTV" قناة  في  واإلعالمية  مقّلد  حسن 
معلومات  ونشرهما  تصريحهما  خلفية  على  اإلشتراكي"  "التقّدمي  الحزب  من  المقّدمة  الشكوى 
خالل  الخارج،  إلى  مالية  تحويالت  بإجراء  فاعور  أبو  وائل  والنائب  الحزب  رئيس  قيام  عن  تتحّدث 
استضافة ديب لمقّلد قبل أربعة أشهر في برنامجها. وأحالت عون االّدعاء إلى محكمة المطبوعات.

(٣/٢٨): القوى االمنية ُتجبر الناشط هاشم عدنان على مسح فيديو لِخَيم الثوار المحطّمة

أجبرت عناصر من القوى األمنية المخرج والكاتب المسرحي والناشط هاشم عدنان على مسح فيديو 
أن هّددته  بعد  بيروت،  األمنية في وسط  العناصر  تكسيرها من قبل عدد من  تّم  التي  الثوار  لِخَيم 

واالعتقال. بالضرب 
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(٣/٢٩): مجهولون ُيطلقون الرصاص على مكتب الصحافي شعيب زكريا في عكار

أطلق مجهولون الرصاص على مكتب مراسل راديو "دلتا نورث" الصحافي شعيب زكريا في منطقة 
فنيدق في عكار، ما أدى إلى تحطيم واجهة المكتب الزجاجية وتلف بعض المعدات. 

   
 

(٣/٢٩): الناشطة ورد عبود تتعّرض لحملة تحريض وتهديد بسبب منشورات على "فايسبوك"

واالغتصاب  بالضرب  وتهديد  وشتم  تحريض  لحملة  يومين  مدى  على  عبود  ورد  الناشطة  تعّرضت 
منزلها  وعنوان  والدها  وهاتف  هاتفها  رقم  تعميم  إلى  إضافة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
على  لها  منشورات  بسبب  هاتفية،  ومكالمات  صوتية  رسائل  عبر  إليهما  التهديدات  تلك  وإرسال 
بدل  حسين)  يا  (لبيك  وصرخوا  الشرفات  إلى  خرجوا  من  فيها  تنتقد   (Facebook) "فايسبوك"  

والمسعفين. والممرضات  للممرضين  التصفيق 
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سوريا
والثقافية في سوريا األدنى خالل شهر  الساحتين اإلعالمية  االنتهاكات على  كان عدد 
مسّلحين  اختطاف  سّجل  فقد  سنوات.   ٩ قبل  الثورة  اندالع  منذ   ٢٠٢٠ آذار/مارس 
التركي مراد جان  الصحافي  السوري مجد هامو والمراسل  الناشط اإلعالمي  مجهولين 
لتغطية  طريقهم  في  كانوا  بينما  عائلته)،  اسم  ُيعرف  (لم  مصطفى  المصّور  وزميله 
قصف جيش النظام على منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي في ٢ آذار/مارس، 

كما سرقوا سيارتهم وبعض المعدات اإلعالمية.
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آذار/مارس  األردن خالل شهر  والثقافية في  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت 
معها  والتحقيق  طه  أبو  هبة  الصحافية  عّمان  عام  مّدعي  استدعاء  أبرزها  وكان   ،٢٠٢٠
وتوقيف  بكفالة،  وإطالقها  وجاهيًا  توقيفها  ثم  الحكومة  رئيس  مع  مقابلة  خلفية  على 
وتعليق  خطأ،  بسبب  العمل  عن  طماش  الرا  المذيعة  والتلفزيون  اإلذاعة  عام  مدير 
"مطربي  الفّنانين  نقابة  ومْنع  التجّول،  حْظر  إجراءات  ضمن  الصحف  إصدار  الحكومة 
قرار  العليا  المحكمة  إلغاء  ملفتًا  وكان  المملكة.  في  الغناء  من  مصريين  مهرجانات" 
مماثلة  قضية   ١٤ وجود  مع  ثالث  طلَب  ورّدها  الصحافّيين  نقابة  من  عضوين  فصل 

أمامها. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٣/٩): نقابة الفّنانين األردنيين تمنع "مطربي مهرجانات" مصريين من الغناء في المملكة

أصدرت نقابة الفّنانين األردنيين قرارًا يقضي بمنع فّنانين مصريين من الغناء وإقامة الحفالت في 
أن  الخطيب  حسين  األردنيين  الفّنانين  نقيب  وأوضح  "المهرجانات".  بمطربي  وصّنفتهم  األردن، 
مع  يستوي  ال  والذي  يقّدمونه،  الذي  الهابط  الفن  موجة  خلفية  على  وجاء  بحت،  قانوني  القرار 

منظومة القيم والعادات والتقاليد في األردن.

(٣/١١): مدير عام اإلذاعة والتلفزيون يوقف المذيعة األردنية الرا طماش عن العمل بسبب خطأ

قّرر المدير العام لمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردني محمد بلقر إيقاف المذيعة الرا طماش عن 
تقديم برنامجها التلفزيوني، على خليفة خطأ ارتكبته في حلقة ُبّثت قبل ثالثة أيام، أثناء شرحها عن 
التي  الشركة  عن  وتحّدثت  "طماطم"،  ُتسّمى  الفيديو  بألعاب  متخصصة  تكنولوجية  أردنية  شركة 
الطماطم  بمنتجات  متخصصة  شركة  أنها  اعتبار  على  زارتها  قد  الله  العبد  رانيا  األردن  ملكة  كانت 
تخّللته سخرية واسعة على  الحلقة  (Twitter) مقطعًا من  والكاتشاب. ونشر مغّردون على "تويتر" 

مواقع التواصل. كما تضّمن قرار بلقر تشكيل لجنة تحقيق في القضية.

(٣/١٢): المحكمة العليا ُتلغي قرار فصل عضوين من نقابة الصحافّيين األردنّيين وترّد طلَب ثالث

ين  الصحافيَّ من  كل  بفصل  األردنّيين  الصحافّيين  نقابة  لمجلس  قرارًا  العليا  اإلدارية  المحكمة  ألغت 
في صحيفة "األنباط" طارق أبو عبيد وفارس العجيالت من عضوية الهيئة العامة للنقابة، في حين 
قطعية،  القراربصورة  وصدر  عينها،  القضية  في  العوايشة  سعد  الصحافي  استئناف  طلب  رّدت 
أن طعنا  بعد  كافة حقوقهما،  أخذ  النقابة مع  إلى عضوية  والعجيالت  عبيد  أبو  يعود كل من  بحيث 

بقرار فصلهما من عضوية النقابة. وال تزال ١٤ قضية مماثلة أمام المحكمة عينها.
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وُيطلقها  يوقفها  ثم  معها  ويحّقق  طه  أبو  هبة  الصحافية  يستدعي  عّمان  عام  مّدعي   :(٣/١٤)
بكفالة

استدعى مّدعي عام عّمان الصحافية هبة أبو طه واستمع إليها وأطلقها مساًء، على أن تعود صباح 
اليوم التالي، حيث حّقق معها وأصدر قرارًا بتوقيفها وجاهيًا ١٤ يومًا، بناًء على شكوى ُقّدمت بحقها 
مركز  إلى  تحويلها  وتّم   ،٢٠١٢ العام  برس"  "أسوشيتد  وكالة  مع  مقابلة  في  فيديو  خلفية  على 
لقناة  الرزاز  الحكومة عمر  رئيس  أجرتها مع  بعد مقابلة  انتقامًا منها  للنساء،  الجويدة  إصالح وتأهيل 
متتالية  هجمات  وتبعتها  حكوميًا،  والقت سخطًا  غضبه  وأثارت  الماضي  تموز  في  اليوم"  "األردن 
عليها. ثم وافق في اليوم التالي على طلب تخليتها بكفالة، إثر الضغط الذي قام به زمالؤها في 

الوسط الصحافي األردني، وخرجت من السجن مساء.

(٣/٢٢): الحكومة األردنية ُتعّلق إصدار الصحف ضمن إجراءات حْظر التجّول

أصدرت الحكومة األردنية قرارًا يقضي بتعليق إصدار الصحف الورقية، ضمن سلسلة قراراتها التي 
التجّول  حْظر  إقرار  مع  تزامنًا  التي فرضتها  القرارات  كورونا، وضمن  فيروس  أزمة  لمواجهة  اّتخذتها 

في األردن.

التقرير الشهري/ آذار/مارس ٢٠٢٠ (ا�ردن)
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١٢مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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١٣مركز الدفاع عن الحريات ا�عالمية والثقافية

شهر  خالل  غزة  قطاع  في  الصحافيين  بحق  انتهاكاتها  وتيرة  "حماس"  حكومة  صّعدت 
آذار/مارس ٢٠٢٠، فاعتقلت شرطتها الكاتب عبد الله أبو شرخ بتهمة "ترويج الشائعات" 
بالتهمة  معها  وحّققت  المدهون  أسماء  الحّرة  الصحافية  واستدعت  "فايسبوك"،  عبر 
احتجاجية،  أثناء تغطيته وقفة  أبو عاذرة  ياسر  الصحافي  بالضرب على  نفسها، واعتدت 
أيام  الُبزم مرتين  خالل ستة  الكاريكاتور اسماعيل  المباحث رسام  في حين اعتقل جهاز 

بسبب رسوم ومنشورات على "فايسبوك". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

عبر  اإلشاعات"  "ترويج  بتهمة  شرخ  أبو  الله  عبد  الكاتب  تعتقل  "حماس"  شرطة   :(٣/١٣)
"فايسبوك"

أبو شرخ من  الله  عبد  الكاتب  غزة  لحكومة "حماس" في قطاع  التابعة  الشرطة  عناصر من  اعتقلت 
منزله في مخيم جباليا، وبعد ثالثة أيام تّم عرضه على النيابة العامة التي قّررت تمديد اعتقاله ١٥ 
قيد  يزال  ال  وكان   ،(Facebook) "فايسبوك"  على  صفحته  عبر  الشائعات"  "ترويج  بتهمة  يومًا 

االعتقال في نهاية شهر آذار/مارس.

(٣/١٤): شرطة "حماس" تعتدي بالضرب على الصحافي ياسر أبو عاذرة شرقي رفح

اعتدت عناصر من الشرطة التابعة لحكومة "حماس" في غزة بالضرب على مراسل موقع "كنعان" 
حي  مدرسة في  تحويل  على  المواطنين  احتجاجات  تغطيته  أثناء  عاذرة،  أبو  ياسر  المحّلي  اإلخباري 

النصر شرقي مدينة رفح إلى حْجر صحي للمشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا".

بسبب  أيام   ٦ في  مرتين  الُبزم  اسماعيل  الكاريكاتور  رسام  تعتقل  "حماس"  مباحث   :(٣/٢٠)
منشورات

اعتقلت عناصر من جهاز المباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة "حماس" في غزة رسام 
رسوم ومنشورات  بسبب  غزة،  جباليا شمال قطاع  منزله في مخيم  الُبزم من  اسماعيل  الكاريكاتور 
للضرب  خاللهما  تعّرض  يومين  اعتقاله  ودام  "حماس"،  حكومة  فيها  ينتقد  "فايسبوك"  على 
واإلهانة. وبعد ستة أيام اعتقله الجهاز نفسه مرة ثانية للسبب نفسه وأطلق سراحه بعد ثالثة أيام 

بعد تعّهده شفهيًا بـ"الهدوء" خالل فترة الطوارئ الحالية بسبب انتشار "كورونا".

التقرير الشهري/ آذار/مارس ٢٠٢٠ (فلسطين)

قطاع غزة
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ترويج  بتهمة  استدعائها  بعد  المدهون  أسماء  الصحافية  مع  ُتحّقق  "حماس"  شرطة   :(٣/٢٥)
الشائعات

الحّرة  الصحافية  مع  غزة  مدينة  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابع  الشرطة  جهاز  من  عناصر  حّققت 
أسماء المدهون، بعد يوم على استدعائها بتهمة "ترويج الشائعات على فايسبوك"، على خلفية 

مشاركتها منشورًا عن إبقاء شخصيات حكومية في غزة تحت الحْجر الصّحي.

١٤مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/ آذار/مارس ٢٠٢٠ (فلسطين)
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الفلسطينّيين في  والمصّورين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  القوات  واصلت 
كّالً  بالمّطاط  المغّلف  بالرصاص  فأصابت   ،٢٠٢٠ آذار/مارس  شهر  خالل  الغربية  الضفة 
قّررت  حين  وفي  سايح.  ومحمد  أشتية  جعفر  والمصّوَرين  الحق  عبد  بكر  الصحافي  من 
"التحريض  بتهمة  الصحافي مجاهد مفلح  اعتقال  تمديد  العسكرية اإلسرائيلية  المحكمة 
عبر فايسبوك"، اعتقل األمن الوقائي الفلسطيني الصحافي أيمن قواريق بتهمة "ذم 

السلطات العامة". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٣/١): المحكمة العسكرية اإلسرائيلية ُتمّدد اعتقال الصحافي مجاهد مفلح 

قّررت محكمة "سالم" اإلسرائيلية العسكرية تمديد اعتقال الصحافي في موقع "ألترا فلسطين" 
مجاهد مفلح حتى الرابع من آذار، بتهمة التحريض عبر "فايسبوك" (Facebook)، وبعد يومين قّررت 

المحكمة إطالق سراحه.

(٣/١): جندي إسرائيلي ُيصيب المصّور محمد سايح برصاصة مغّلفة بالمّطاط قرب نابلس

بالمطاط أصابته  الحّر محمد زهير سايح برصاصة معدنية مغلفة  المصّور  استهدف جندي إسرائيلي 
في ساقه اليمنى، خالل تغطيته اعتداءات المستوطنين على أراضي أهالي بلدة بيتا قرب مدينة 

نابلس.

األمن الوقائي يعتقل الصحافي أيمن قواريق بسبب منشورات والمحكمة ُتطلقه بعد ٣   :(٣/٢)
أيام

قواريق  أيمن  الحّر  الصحافي  نابلس  مدينة  في  الفلسطيني  الوقائي  األمن  من  عناصر  اعتقلت 
ُأطلق  أيام   ٣ وبعد  "فايسبوك"،  على  له  منشورات  خلفية  على  العامة"  السلطات  "ذّم  بتهمة 
تندرج تحت خانة حرية  المنشورات  نابلس من دون قيد أو شرط كون  سراحه بقرار من محكمة صلح 

الفلسطيني. الدستور  التي كفلها  الرأي والتعبير 

(٣/١١): القوات اإلسرائيلية تستهدف الصحافي بكر عبد الحق برصاصة وقنابل الغاز قرب نابلس

استهدفت القوات اإلسرائيلية مراسل تلفزيون "فلسطين" بكر عبد الحق برصاصة معدنية مغّلفة 
بيتا،  أهالي قرية  تغطيته تصّدي  للدموع، خالل  المسيل  الغاز  أصابته في ساقه، وقنابل  بالمّطاط 

قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية لهجوم المستوطنين.

١٥مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

SK_eyes التقرير الشهري (لبنان)
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info@skeyesmedia.orgwww.skeyesmedia.org SK_eyes



(٣/١٣): جندي إسرائيلي ُيصيب المصّور جعفر أشتية برصاصة مغّلفة بالمّطاط في كفر قدوم

مغّلفة  معدنية  برصاصة  أشتية  جعفر  الفرنسية  األنباء  وكالة  مصّور  إسرائيلي  جندي  استهدف 
بالمّطاط أصابته خلف ركبته، خالل تغطيته المسيرة األسبوعية ضد االستيطان في بلدة كفر قدوم 

الغربية. في محافظة قلقيلية شمال الضفة 

١٦مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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انفردت إدارة "فايسبوك" باالنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في أراضي الـ
٤٨ خالل شهر آذار/مارس ٢٠٢٠، حيث منعت كّالً من المصّور عطا عويسات من إمكانية 
البّث المباشر على صفحته، والصحافي وجدي خطار من النشر على صفحته، ومن دون 

أي أسباب واضحة. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٣/١٨): إدارة "فايسبوك" تمنع المصّور عطا عويسات من إمكانية البّث المباشر على صفحته

إمكانية  من  عويسات  عطا  الحّر  الصحافي  المصّور  صفحة   (Facebook) "فايسبوك"  إدارة  حظرت 
البّث المباشر لمدة ٣٠ يومًا، من دون سبب واضح.

(٣/٢٣): إدارة "فايسبوك" تمنع الصحافي وجدي خطار من النشر على صفحته

حظرت إدارة "فايسبوك" صفحة الصحافي وصاحب موقع "المصادر" وجدي خطار، وبالتالي منعته 
من النشر لمدة أربعة أيام من دون سبب واضح، بعد استهداف صفحته وصفحة موقع "المصادر" 

على "فايسبوك" بعدد كبير من التبليغات.

١٧مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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١٨مركز الدفاع عن الحريات ا�عالمية والثقافية
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في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  استهداف  اإلسرائيلية  القوات  واصلت 
الضفة الغربية، فأصابت ثالثة منهم بالرصاص المغّلف بالمّطاط خالل شهر آذار/مارس 
٢٠٢٠، كما اعتقل األمن الوقائي الفلسطيني صحافيًا بتهمة "ذّم السلطات". واعتدت 
أجهزة "حماس" في قطاع غزة على صحافي واعتقلت كاتبًا ورسام كاريكاتور واستدعت 
ين في أراضي الـ٤٨.  صحافية بتهم واهية. وحظرت إدارة "فايسبوك" صفحَتي صحافيَّ
مكتب  على  الرصاص  وإطالق  تلفزيونية،  قناة  طاقم  على  االعتداء  تّم  لبنان  وفي 
محو  على  ثالث  وإجبار  منشورات  بسبب  ناشطة  وتهديد  ناشط  مع  والتحقيق  صحافي، 
تلفزيوني،  برنامج  في  شارك  وناشط  تغريدتين  بسبب  صحافي  واستدعاء  فيديو، 
انحسرت  حين  وفي  والذم".  "القدح  بجرم  اقتصادي  وخبير  إعالمية  على  واالّدعاء 
ومصّور،   صحافي  ومراسل  ناشط  اعتقال  على  واقتصرت  سوريا  في  االنتهاكات 
ق  وُعلِّ خطأ  بسبب  ومذيعة  مقابلة  بسبب  صحافية  ُأوقفت  حيث  األردن  في  انتعشت 

إصدار الصحف وُمنع "مطربو مهرجانات" مصريون من الغناء.
عن  الدفاع  مركز  يغطيها  التي  األربعة  البلدان  من  كل  في  االنتهاكات  تفاصيل  أما 
لبنان وسوريا واألردن وفلسطين، فجاءت على  والثقافية "سكايز"،  اإلعالمية  الحريات 

الشكل اآلتي: 

أهمها  وكان   ،٢٠٢٠ آذار/مارس  شهر  خالل  والناشطين  الصحافّيين  بحق  االنتهاكات  تعّددت  لبنان،  في 

عكار  في  زكريا  شعيب  الصحافي  نورث"  "دلتا  راديو  مراسل  مكتب  على  الرصاص  مجهولين  إطالق 

بيروت  الى  الرياض  من  آتية  طائرة  متن  على  تصويره  أثناء   "LBCI" قناة  طاقم  على  واالعتداء   ،(٣/٢٩)

(٣/١٤). وفي حين حّقق مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية مع  الناشط يوسف عاصي بسبب منشور 

ضو  نوفل  والكاتب  الصحافي  من  كًال  الجنائية  المباحث  مكتب  استدعى   ،(٣/٥) "فايسبوك"  على 

بسبب تغريدتين (٣/١١) والدكتور هادي مراد إثر مشاركته في برنامج "صار الوقت" (٣/١٣)، وأجبرت عناصر 

الثوار  لِخَيم  فيديو  مسح  على  عدنان  هاشم  والناشط  المسرحي  والكاتب  المخرج  اÉمنية  القوى  من 

على  عبود  ورد  الناشطة  وتعّرضت   ،(٣/٢٨) بيروت  وسط  في  أمنية  عناصر  ِقبل  من  تكسيرها  تّم  التي 

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  واالغتصاب  بالضرب  وتهديد  وشتم  تحريض  لحملة  يومين  مدى 

االقتصادي  الخبير  على  عون  غادة  القاضية  اّدعت  كما   .(٣/٢٩) "فايسبوك"  على  لها  منشورات  بسبب 

والتشهير"  والذّم  "القدح  بجرم  ديب  جوزفين   "OTV" قناة  في  وا�عالمية  مقّلد  حسن  الصحافي 

وأحالت االّدعاء إلى محكمة المطبوعات (٣/١٩).

١٩مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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وفي سوريا، كان عدد االنتهاكات على الساحة ا�عالمية والثقافية اÉدنى خالل شهر آذار/مارس ٢٠٢٠ 

السوري  الناشط ا�عالمي  ٩ سنوات. فقد سّجل اختطاف مسّلحين مجهولين  الثورة قبل  اندالع  منذ 

مجد هامو والمراسل الصحافي التركي مراد جان وزميله المصّور مصطفى (لم ُيعرف اسم عائلته)، 

إدلب  ريف  في  الزاوية  جبل  منطقة  على  النظام  جيش  قصف  لتغطية  طريقهم  في  كانوا  بينما 

الجنوبي (٣/٢)، كما سرقوا سيارتهم وبعض المعدات ا�عالمية.

وكان   ،٢٠٢٠ آذار/مارس  شهر  خالل  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت  األردن،  وفي 

مع  مقابلة  خلفية  على  معها  والتحقيق  طه  أبو  هبة  الصحافية  عّمان  عام  مّدعي  استدعاء  أبرزها 

رئيس الحكومة ثم توقيفها وجاهيÔ وإطالقها بكفالة (٣/١٤)، وتوقيف مدير عام ا�ذاعة والتلفزيون 

إجراءات  ضمن  الصحف  إصدار  الحكومة  وتعليق   ،(٣/١١) خطأ  بسبب  العمل  عن  طماش  الرا  المذيعة 

حْظر التجّول (٣/٢٢)، ومْنع نقابة الفّنانين "مطربي مهرجانات" مصريين من الغناء في المملكة (٣/٩). 

مع  ثالث  طلَب  ورّدها  الصحافّيين  نقابة  من  عضوين  فصل  قرار  العليا  المحكمة  إلغاء   Ôملفت وكان 

وجود ١٤ قضية مماثلة أمامها (٣/١٢).

قطاع غزة، صّعدت حكومة "حماس" وتيرة انتهاكاتها بحق الصحافيين خالل شهر آذار/مارس  وفي 

 ،(٣/١٣) "فايسبوك"  عبر  الشائعات"  "ترويج  بتهمة  شرخ  أبو   Úا عبد  الكاتب  شرطتها  فاعتقلت   ،٢٠٢٠

واستدعت الصحافية الحّرة أسماء المدهون وحّققت معها بالتهمة نفسها (٣/٢٥)، واعتدت بالضرب 

المباحث  جهاز  اعتقل  حين  في   ،(٣/١٤) احتجاجية  وقفة  تغطيته  أثناء  عاذرة  أبو  ياسر  الصحافي  على 

"فايسبوك"  على  ومنشورات  رسوم  بسبب  أيام  ستة  خالل  مرتين   الُبزم  اسماعيل  الكاريكاتور  رسام 

 .(٣/٢٠)

والمصّورين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  ا�سرائيلية  القوات  واصلت  الغربية،  الضفة  وفي 

بالمّطاط كّلÔ من الصحافي بكر  المغّلف  بالرصاص  ٢٠٢٠، فأصابت  آذار/مارس  الفلسطينّيين خالل شهر 

المحكمة  قّررت  حين  وفي   .(٣/١٣) أشتية  وجعفر   (٣/١) سايح  محمد  والمصّوَرين   (٣/١١) الحق  عبد 

 ،(٣/١) فايسبوك"  عبر  "التحريض  بتهمة  مفلح  مجاهد  الصحافي  اعتقال  تمديد  ا�سرائيلية  العسكرية 

اعتقل اÉمن الوقائي الفلسطيني الصحافي أيمن قواريق بتهمة "ذم السلطات العامة" (٣/٢).  

خالل  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  على  باالنتهاكات  "فايسبوك"  إدارة  انفردت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 

على  المباشر  البّث  إمكانية  من  عويسات  عطا  المصّور  من   Ôكّل منعت  حيث   ،٢٠٢٠ آذار/مارس  شهر 

صفحته (٣/١٨)، والصحافي وجدي خطار من النشر على صفحته (٣/٢٣)، ومن دون أي أسباب واضحة. 

٢٠مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري المختصر/ آذار/مارس ٢٠٢٠
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