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

الثاني/  تشرين  شهر  خالل  ا®عالميين،  والناشطين  والكّتاب  الصحافيين  بحق  االنتهاكات 

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

والفّنانين  والمصّورين  والمراسلين  الصحافّيين  على  اليومية  شبه  االعتداءات  استمرت  فقد 

والناشطين في لبنان، حيث ُسّجلت خالل التظاهرات وتغطيتها سبع حاالت اعتداء واعتقال، 

مناصري  أيدي  على  تهديد،  وحالَتي  وشتم  مضايقات  حاالت  وأربع  تصوير،  منع  حاالت  وست 

إلى  إضافة  المتظاهرين،  وبعض  المختلفة  ا�منية  القوى  وعناصر   "Éا و"حزب  "أمل"  حركة 

مع  وتنّمر  تهديد  لحملة  إعالمية  وتعرض  وشتمهم،  لمضايقتهم  إعالميين  أرقام  تعميم 

أخرى  قناة  بث  ومنع  تلفزيونية،  قناة  تصوير  استديو  على  مولوتوف  قنبلة  ورمي  والدتها، 

بضغوط حزبية وتقديم شكوى بحقها. وقضى ناشط إعالمي في سوريا بقصف جّوي روسي 

واعُتقل اثنان آخران واعُتدي على ثالث بالضرب. وفي حين أغلقت الشرطة ا®سرائيلية مكاتب 

ومنعت  صحافي×  واحتجزت  ومصّور  مراسلة  مع  وحققت  القدس  في  فلسطين  تلفزيون 

فأصابوا  الضفة  في  والمصّورين  الصحافيين  على  اعتداءاتهم  الجنود  واصل  ثقافية،  أمسية 

مصّورÚ برصاصة في عينه وأربعة آخرين وصحافي× بقنابل الغاز والصوت واعتدوا على خامس 

فرقة  سلفّيون  أيض×  فيها  هّدد  التي  غزة  في  بالرصاص  مصّوَرين  استهدفوا  كما  بالضرب، 

غنائية وحّقق أمن "حماس" مع والد مؤسسها والنيابة العامة مع صحافي وأُوقف ٢٤ موظف× 

عن العمل في إذاعة. ومَنع ا�من ا�ردني إدخال ٥٠٠ نسخة من رواية وصحافية من التغطية. 

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اàتي:

SK_eyes
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في  التصوير  من   "LBCI" طاقم  وتمنع  سمعان  بيتر  الممثل  على  تعتدي  ا�منية  القوى   :(١١/١)
الجميزة

المتظاهرين  مع  مشاركته  أثناء  سمعان  بيتر  الممثل  على  الداخلي  ا¡من  قوى  من  عناصر  اعتدت 

من   "LBCI" قناة  عمل  فريق  أخرى  عناصر  منعت  كما  بيروت.  في  الجميزة  طريق  قطع  في  السلمّيين 

محتّجين  اقتحام  أثناء  االمن  لقوى  تابعة  آلية  من  االقتراب  حاول  شاب  على  بالضرب  اعتدائها  تصوير 

سلمّيين مقّر جمعية المصارف في الجميزة أيض´.

من  سوريَّين   Úومصّور صحافي×  تمنع  طرابلس  في  التظاهرات  تغطية  منّصة  إدارة   :(١١/٣)
التغطية

التظاهرات في مدينة طرابلس كًال من  التلفزيونية لتغطية  المنّصة المخّصصة للقنوات  إدارة  منعت 

المنّصة  إلى  الدخول  من  قرقوز  فادي  الحّر  السوري  والمصّور  القصير  أحمد  الحّر  السوري  الصحافي 

للتغطية.

(١١/٤): شّبان يعتدون بالضرب على ا®عالمي الحّر الناشط طارق أبو زينب في صيدا

زينب،  أبو  طارق  الناشط  الحّر  ا�عالمي  على  والتهديد  والشتم  بالضرب  مجهولين  شّبان  أربعة  اعتدى 

أثناء توّجهه إلى سيارته بالقرب من مستديرة مرجان في صيدا.

(١١/٧): مدير الجمارك يمنع مراسَلي قناة "الجديد" من حضور مؤتمره الصحافي في المرفأ

المرفأ  دخول  من  قبيسي  ورياض  الرفاعي  حسان  "الجديد"  قناة  مراسَلي  الجمارك  من  عنصر  مَنع 

الموّجهة  الّتهم  لتوضيح  عقده  الذي  ضاهر،  بدري  للجمارك  العام  للمدير  الصحافي   المؤتمر  لحضور 

بحّجة  عامة،  أموال  إهدار  بجرم  عليه  إبراهيم  علي  القاضي  المالي  العام  المّدعي  اّدعاء  عقب  إليه 

أنهما "ال يملكان تصريح´ لذلك".

(١١/٨): الناشط طارق أبو زينب يتعّرض للتهديد أثناء تغطية التظاهرة أمام الجامعة اللبنانية 
في صيدا

التظاهرات  أثناء تغطيته  الشبان،  ِقبل أحد  للتهديد من  زينب  أبو  الحّر طارق  الناشط وا�عالمي  ض  تعرَّ

أمام كلية اÎداب والعلوم ا�نسانية في الجامعة اللبنانية الفرع الخامس في صيدا.
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(١١/٩): شّبان يعتدون على الفّنان زياد عيتاني والناشط وليد فخرالدين في ساحة سمير قصير

جلسة  أثناء  والدفع،  بالضرب  فخرالدين  وليد  والناشط  عيتاني  زياد  الفّنان  على  شّبان  خمسة  اعتدى 

حوارية في ساحة سمير قصير، إضافة إلى كسر الميكروفون المستخدم في الجلسة.

(١١/١١): مصرف لبنان يستثني المجّلات والمواقع ا®لكترونية من الدعوة لحضور مؤتمر حاكمه

مجلة  مثل  منها  ا�قتصادية  وحتى  اللبنانية  المجالت  لبنان  لمصرف  ا�عالمي  المكتب  استثنى 

الدعوة  من  اللبنانية،  ا�لكترونية  والمواقع   ،"Executive"و  "Lebanon opportunities"و وا¡عمال"  "ا�قتصاد 

إلى حضور المؤتمر الصحافي لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة.

(١١/١٢): المخابرات تعتقل الكاتب والسينمائي فادي توفيق وتعتدي عليه بالضرب قبل إطالق 
سراحه

عليه  واعتدت  توفيق  فادي  والسينمائي  الكاتب  مدني  بلباس  الجيش  مخابرات  من  عناصر  اعتقلت 

من  التأكد  بعد  سراحه  وأطلقت  عادت  ثم  الرينغ،  منطقة  في  التظاهرة  في  تواجده  أثناء  بالضرب، 

هويته، إذ تّم ا�شتباه به بأنه شخص آخر.

(١١/١٢): الوزير جبران باسيل يّدعي على موقع "الجرس ماغازين" بجرم القدح والذّم والتشهير

تقّدم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف االعمال جبران باسيل بواسطة وكيله المحامي 

النيابة العامة التمييزية في جبل لبنان، ضد صاحب موقع "الجرس ماغازين"  ماجد بويز بشكوى أمام 

(مجهول باقي الهوية) وكل من ُيظهره التحقيق فاعًال أو شريك´ أو متدّخًال أو محّرض´، بجرم "القدح 

والذّم والتشهير".

وتلفزيون  الخياط  تحسين  ضد  وتحقير"  وذّم  بشكوى"قدح  يتقّدم  بري  نبيه  الرئيس   :(١١/١٣)
"الجديد" 

تقّدم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بواسطة وكيله المحامي علي رحال بشكوى أمام النيابة 

العامة التمييزية ضد رئيس مجموعة خياط لÚعالم تحسين الخياط وشركة "الجديد" وآخرين، بجرائم 

النعرات الطائفية والمذهبية والقدح والذّم والتحقير ونشر ا¡خبار الكاذبة وجرائم المطبوعات"  "إثارة 

على خلفية تقارير صحافية.
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(١١/١٣): االعتداء على مراسل ومْنع مراسلة من التغطية ومضايقة أخرى في ٣ مناطق متفرقة

محاولته  أثناء  التغطية  من  طبيعة  حليمة  "الجديد"  قناة  مراسلة  اللبناني  الجيش  من  عناصر  منعت 

فتح الطريق في منطقة الكوال، فيما اعتدى متظاهرون مساًء على مراسل قناة "LBCI" إدمون ساسين 

الكلب،  نهر  نفق  في  تشييده  المتظاهرون  حاول  الذي  ا�سمنتي  الجدار  تصوير  من  لمنعه  بالضرب 

أثناء  المتظاهرين  من  عدد  ِقبل  من  لمضايقات  حمدان  ريم   "OTV" قناة  مراسلة  تعرضت  وكذلك 

تغطيتها التظاهرة على طريق القصر الجمهوري في بعبدا وتطورت إلى مشادة بينها وبينهم وصلت 

إلى حّد ضربها أحدهم بالمايكروفون. 

(١١/١٧): تعميم أرقام خمسة إعالميين ومراسلين في قناة "الجديد" لمضايقتهم وشتمهم
 

وجويل  طبيعة  وحليمة  سعد  وليال  القاضي  رامز  "الجديد"  قناة  في  والمراسلون  ا�عالميون  تعّرض 

الحاج موسى ونانسي السبع لسيل من االتصاالت ورسائل الشتم واالتهامات والتهديد على أرقامهم 

أرقامهم من جهات  إثر تعميم  التي يعملون فيها،  القناة  "واتس اب"، طالتهم وطالت  الخاصة على 

معينة وطلب شتمهم وتهديدهم.

(١١/١٨):ا®عالمية ديما صادق تتعّرض مع والدتها لحمالت تحريض وتنّمر بسبب آرائها ومواقفها

تعرضت ا�عالمية في قناة "LBCI" ديما صادق لحمالت من التحريض والتنّمر طالتها وطالت والدتها عبر 

مسيئة  مفبركة  وصور  شتم  رسائل  إرسال  عبر  والدتها،  هاتف  إلى  وصوًال  ا�جتماعي  التواصل  مواقع 

إليهما بسبب مواقف وآراء ديما الجريئة من كل ما يجري اليوم على ساحة الوطن.

(١١/١٨): المباحث ُتحّقق مع الناشط علي مظلوم إثر شكوى من وفيق صفا بسبب منشورات

من  مقدمة  شكوى  إثر  مظلوم،  والء  علي  الناشط  مع  العدل  وزارة  في  المركزية  المباحث  حّققت 

والقدح  وا�فتراء  جرائم  "اختالق  بجرم  صفا،  وفيق   "ßا "حزب  في  والتنسيق  االتصال  وحدة  مسؤول 

منصور"  "عبير  باسم  له  آخر  وحساب  الشخصي  حسابه  عبر  "فايسبوك"  على  منشورات  في  والذم"، 

تناولت صفا.
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رياض  في  التغطية  استكمال  من  يتيم  غنوة  "العربية"  قناة  مراسلة  يمنعون  شّبان   :(١١/٢٠)
الصلح

ساحة  من  مباشرة  الهواء  على  رسالتها  استكمال  من  يتيم  غنوة  "العربية"  قناة  مراسلة  شّبان  مَنع 

رياض الصلح، وأطلقوا الشتائم بحّقها وبحّق القناة، ومنعوا المصّور من التصوير، بسبب تحّدثها على 

تابعين  مندّسين  بسبب  بدأ  أنه  وقولها  الصلح،  رياض  في  أمس  مساء  وقع  الذي  ا�شكال  عن  الهواء 

لحركة "أمل" و"حزب اß" رشقوا القوى ا¡منية بالحجارة قبل أن يهربوا من الساحة.

(١١/٢١): محكمة المطبوعات تكّف التعّقبات بحق صحيفة "نداء الوطن"

قضت محكمة المطبوعات بكّف التعّقبات في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد صحيفة "نداء 

الوطن"، بشخص رئيس التحرير بشارة شربل والمدير المسؤول جورج برباري بتهمة "المّس بكرامة رئيس 

الجمهورية".

(١١/٢١):أصحاب الكابالت يقطعون بّث قناة "الجديد" عن الضاحية ومناطق في البقاع والجنوب

البقاع  في  المناطق  بعض  وعن  الجنوبية  الضاحية  عن  "الجديد"  قناة  بّث  الكابالت  أصحاب  قَطع 

والجنوب، بضغوط حزبية مورست عليهم.

(١١/٢٢): المخابرات ُتحّقق مع الصحافي السوري أحمد القصير وتمنعه من التصوير في ساحة 
النور 

القصير،  أحمد  الحّر  السوري  الصحافي  مع  الشمال  فرع  اللبناني  الجيش  مخابرات  من  عناصر  حّققت 

لبنان،  في  ا�عالمية  وتغطيته  الصحافي  عمله  حول  ترّكز  والذي  للتحقيق،  استدعائه  على  يوم  بعد 

وُأطلق سراحه بعد توقيعه على محضر التحقيق الذي تضّمن منعه من تصوير التظاهرات في ساحة 

النور في مدينة طرابلس.
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(١١/٢٤): مناصرو "أمل" و"حزب اÉ" يعتدون على الصحافّيين والمصّورين على جسر الرينغ

اعتدى  مناصرو حركة "أمل" و"حزب اß" على الصحافّيين والمصّورين والمتظاهرين السلمّيين بالضرب 

الرينغ، ما أدى إلى إصابة مصّور قناة "سكاي نيوز"  والرشق بالحجارة الضخمة والمضايقات على جسر 

(Sky News) عربية حسن راجح بحجارة في رأسه، وتعّرضوا لمراسلة قناة "LBCI"  ريمي درباس حيث أقدم 

أحد المناصرين على سحب الميكرفون من يدها ورميه بعيدà، وكذلك تعرضت مراسلة قناة "الجديد" 

ليال بو موسى للشتم والمضايقات وشتم صاحب القناة تحسين الخياط بهدف منعها من التغطية، 

بتكسير  رباط  طوني  والمصّور  باسيل  زينة  المراسلة  ضم  الذي   "MTV" قناة  عمل  فريق  هّددوا  كما 

الكاميرا في حال مواصلة التصوير، وكان الفت´ خْطف أحد المناصرين هاتف االعالمية ديما صادق من 

يدها بسرعة البرق أثناء تصويرها بواسطته االعتداء على المتظاهرين.

"الجديد"  قناة  مراسل  صباح´  منعوا  قد  الناعمة  في  الشاطئ  ردم  على  المحتّجين  من  عدد  وكان 

نعيم برجاوي من التحدث مع رئيس بلدية الناعمة ا¡سبق شربل مطر أثناء تغطيته تظاهرة االحتجاج 

عند الشاطئ، لكنه عاد وتحدث معه مطّوًال بعد نحو ربع ساعة.

(١١/٢٥): االعتداء على طاقم "MTV" ومحاصرة آخر ومحاولة منع طاقم "LBCI" من التغطية

الثاني اعتداءاتهم على الطواقم ا�عالمية على جسر  واصل مناصرو حركة "أمل" و"حزب اß" لليوم 

المكان، ما أدى  بالحجارة مرات عّدة ومطالبته بمغادرة   "MTV" إذ استمروا في رشق فريق قناة  الرينغ، 

بري  نوال  المراسلة  ضم  الذي  للقناة  آخر  عمل  فريق  محاصرة  تمت  كما  بحجارة،  الكاميرا  اصابة  إلى 

والمصّور خليل عقيقي في مبنى في الجميزة قبل أن تتمّكن القوى ا¡منية من إخراجهما من المبنى. 

كما وحاولت القوى االمنية منع فريق قناة "LBCI" من التصوير خالل إبعادهم المتظاهرين بالقوة عن 

الطريق في القنطاري أمام برج المّر باتجاه الحمرا حيث كانوا يفترشون ا¡رض.

ومراقبة  الهواء  عن  استبعادها  بسبب   "LBCI" من  تستقيل  صادق  ديما  ا®عالمية   :(١١/٢٥)
تغريداتها 

"LBCI"، بسبب استبعادها عن الهواء "من دون أسباب  أعلنت ا�عالمية ديما صادق استقالتها من قناة 

واضحة، وبسبب ووضع تغريداتها تحت الرقابة من قبل إدارة القناة".
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(١١/٢٩): كّف التعّقبات بحق الناشَطين أسعد ذبيان وزين ناصر الدين بتهمة "إهانة العَلم"

أصدرت القاضية عبير صفا قرارà بكّف التعّقبات الُمساقة بحق الناشَطين أسعد ذبيان وزين ناصر الدين، 

بتهمة "إهانة العَلم اللبناني"، على خلفية كتابتهما جملة "طلعت ريحتكم" على حائط وزارة الداخلية 

في العام ٢٠١٥.

(١١/٣٠): مجهوالن يرميان قنبلة مولوتوف على استديو لقناة "أو.تي.في." في المونتيفردي

في   (OTV) أو.تي.في."   " لقناة  تابع  استديو  على  مولوتوف  قنبلة  رمي  على  مجهوالن  شابان  أقدم 

منطقة المونتيفردي في بيت مري.
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سوريا

تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩
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تشرين  شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  ا®عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت 

الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، فقد قضى الناشط ا®عالمي عبد الحميد اليوسف بقصف جّوي روسي في 

إدلب، واعتدت عناصر من "هيئة تحرير الشام" على الناشط ا®عالمي عمر حاج قدور وصادرت 

معّداته، كما  اعتقلت "الهيئة" الناشط كنانة هنداوي على حاجز البياضة في بلدة الرامي في 

ريف إدلب من دون معرفة ا�سباب، في حين اعتقلت قوات "ا�سايش" التابعة لíدارة الذاتية 

في  مسلم  هيثم  ا®عالمي  والناشط  سعدون  عالء  لïنباء  "سمارت"  وكالة  مراسل  الكردية 

مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق حلب. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

ا®عالمي عمر حاج قدور وتصادر معّداته في  الناشط  الشام" تعتدي على  "هيئة تحرير   :(١١/٧)
إدلب

اعتدت عناصر من "هيئة تحرير الشام" بالضرب على الناشط ا�عالمي السوري عمر حاج قدور وصادرت 
كاميرته، أثناء تغطيته التظاهرات ضد الهيئة في بلدة تفتناز شرقي مدينة إدلب.

(١١/١٠): مقتل الناشط ا®عالمي عبد الحميد اليوسف بقصف جّوي روسي في إدلب

قضى الناشط ا�عالمي السوري عبد الحميد خضر اليوسف، أحد أعضاء "منتدى ا�عالمّيين السورّيين" 
الفاعلين، بقصف جّوي روسي على بلدته كفروما جنوب إدلب.

ين عالء سعدون وهيثم مسلم في كوباني (١١/٢٠): "ا�سايش" تعتقل الناشَطين ا®عالميَّ

سعدون  عالء  لçنباء  "سمارت"  وكالة  مراسل  الكردية،  الذاتية  لÚدارة  التابعة  "ا¡سايش"  قوات  اعتقلت 
والناشط ا�عالمي هيثم مسلم، ليوم واحد، في مدينة عين العرب - كوباني شمال شرق حلب.

(١١/٢١): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشط ا®عالمي كنانة هنداوي في إدلب

بلدة  في  البياضة  حاجز  على  هنداوي،  كنانة  السوري  ا�عالمي  الناشط  الشام"  تحرير  "هيئة  اعتقلت 
الرامي في ريف إدلب من دون معرفة ا¡سباب.
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ا�ردن

تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩
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ا�ردن خالل شهر  والثقافية في  ا®عالمية  الساحة  الواجهة على  إلى  المنع  عادت ممارسات 

"يوم  رواية  من  نسخة   ٥٠٠ إدخال  ا�ردنية  السلطات  فمنعت   .٢٠١٩ الثاني/نوفمبر  تشرين 

مشهود" من مطار الملكة علياء بقرار من "هيئة ا®عالم" بسبب الوقائع التي ُذكرت فيها عن 

أحداث معركة الكرامة في العام ١٩٦٨، كما منع ا�من ا�ردني الصحافية في صحيفة "الغد" 

الرحمن  عبد  رين  المحرَّ ين  ا�ردنيَّ ا�سيَرين  وصول  وقائع  تغطية  من  "سكايز"  مركز  ومراسلة 

البطانية  نضال  العمل  وزير  تهّكم  وأثار  الطبية.  الحسين  مدينة  إلى  اللبدي  وهبة  مرعي 

موجة  مباشرة  الهواء  على  الكردي  حسن  دقيقة"  "ستون  برنامج  مقّدم  على  المتعّمد 

لíعالم  باعتذار  التقّدم  منه  الطلب  إلى  الصحافيين  نقابة  بمجلس  ما حدا  واسعة  انتقادات 

ولمؤسسة ا®ذاعة والتلفزيون وللكردي. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

إلى  واللبدي  مرعي  ا�سيَرين  وصول  تغطية  من  الشيخ  غادة  الصحافية  يمنع  ا�من   :(١١/٧)
مدينة الحسين

منعت عناصر القوى ا¡منية ا¡ردنية الصحافية في صحيفة "الغد" ا¡ردنية ومراسلة مركز "سكايز" في 
الرحمن مرعي  رين عبد  المحرَّ ين  ا¡ردنيَّ الشيخ، من تغطية وقائع وصول ا¡سيَرين  الزميلة غادة  ا¡ردن 
وهبة اللبدي إلى مدينة الحسين الطبية، واللذين كانا قد ُنقال إليها من جسر الملك حسين بعد ا�فراج 
بطريقة  معاملتها  عليها  التضييق  وتّم  طبية.  لفحوص  للخضوع  االسرائيلية  القوات  قبل  من  عنهما 
استفزازية والصراخ عليها بصوت عاٍل من قبل بعض العناصر ومنعها من ممارسة دورها المهني في 
بث وصول ا¡سيَرين بالنقل المباشر على صفحة "الغد" على "فايسبوك"، وهي من أوائل الذين طرحوا 

قضيَتي مرعي واللبدي إعالمي´.

موجة  وُيثير  الكردي  حسن  دقيقة"  "ستون  برنامج  مقّدم  على  يتهّكم  العمل  وزير   :(١١/٨)
انتقادات واسعة

تعّرض مقّدم برنامج "ستون دقيقة" حسن الكردي، الذي ُيبث على شاشة التلفزيون ا¡ردني، النتهاك 
خالل  من  البرنامج،  في  ضيف´  كان  الذي  البطانية  نضال  العمل  وزير  ِقبل  من  الهواء  على  مباشر 
على  المتعّمدة  والسخرية  واالستهزاء  الشأن  من  والتقليل  التعالي  من  الكثير  فيه  أسلوب´  استخدامه 
المذيع الكردي. وأثارت الحلقة حفيظة الوسط الصحافي والحقوقي ا¡ردني، وعقب انتهائها انهالت 
نقابة  مجلس  أصدر  التالي  اليوم  وصباح  بالبطاينة.  المنّددة  التواصل  مواقع  على  المنشورات 
الصحافيين بيان´ رفض فيه مضمون الحوار الذي استخدمه البطاينة وطلب منه التقّدم باعتذار لÚعالم 

ولمؤسسة ا�ذاعة والتلفزيون وللكردي.
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الملكة  مطار  من  مشهود  "يوم  رواية  من  نسخة   ٥٠٠ إدخال  تمنع  ا�ردنية  السلطات   :(١١/٢٠)
علياء

للكاتب  مشهود"  "يوم  لرواية  نسخة   ٥٠٠ إدخال  الدولي  علياء  الملكة  مطار  في  ا¡من  عناصر  منعت 
الرواية  العتوم مرسلة من مصر، بحجة وجود قرار صادر عن "هيئة ا�عالم" بمنع دخول  أيمن  ا¡ردني 
للكتاب،  الدولي  عّمان  معرض  في  الماضي  أيلول/سبتمبر  في  صدرت  أنها  من  الرغم  على  ونشرها، 
وكان من المفترض إشهارها في الثالث والعشرين من تشرين الثاني في حفلة كانت محّددة مسبق´ 
في مكتبة عبد الحميد شومان، لكن العتوم تفاجأ بمنع دخول نسخ روايته وتم إعالمه بأنه صدر قرار 

بمنع دخولها ونشرها، بسبب الوقائع التي ُذكرت فيها عن أحداث معركة الكرامة في العام ١٩٦٨.
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شهر  خالل  غزة  قطاع  في  الفلسطينّيين  للمصّورين  التعّرض  ا®سرائيليون  الجنود  واصل 

بالرصاص في  أبو عمرة  ٢٠١٩، واستهدفوا كًال من حسن أصليح وأشرف  الثاني/نوفمبر  تشرين 

فقد  الفلسطيني،  الداخل  في  أما  المكان.  في  معّداتهما  ترك  إلى  اضطرهما  ما  خانيونس 

والد  مع  "حماس"  أمن  وحّقق  الغنائية   Sol Band فرقة  أفراد  عائالت  سلفية  جماعات  هّددت 

على  تعليق  بسبب  عرفات  أمجد  الصحافي  مع  العامة  النيابة  حّققت  كما  مؤّسسها، 

إشعار  دون  من  ا®رادة"  "فرسان  إذاعة  في  موظف×   ٢٤ عقود  "ا�ونروا"  وأوقفت   "فايسبوك. 

"سوء  بتهمة  فسفوس  إيهاب  الصحافي  محاكمة  خانيونس  صلح  محكمة  وأّجلت  مسبق، 

استعمال شبكة االنترنت" مرة رابعة.  وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

إيهاب فسفوس بتهمة "سوء استعمال  الصحافي  (١١/٤): محكمة خانيونس تؤّجل محاكمة 
االنترنت" 

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

من  الثاني  إلى  االنترنت"،  شبكة  استعمال  "سوء  بتهمة  رابعة،  مرة  فسفوس  إيهاب  الحّر  والمصّور 

كانون ا¡ول/ديسمبر المقبل. 

(١١/١٨): النيابة العامة ُتحّقق مع الصحافي أمجد عرفات بسبب تعليق على "فايسبوك"

"عين"  موقع  مراسل  مع  غزة  مدينة  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  العامة  النيابة  حّققت 

وأجهزتها  "حماس"  حركة  من  مقّربة  شخصية  وقذف"  "ذم  بتهمة  عرفات،  أمجد  ا�ماراتي  ا�خباري 

ا¡منية في قطاع غزة، بسبب تعليق له تحت منشور على "فايسبوك".

والد  مع  يحّقق  "حماس"  وأمن  الغنائية   Sol Band فرقة  عائالت  يهّددون  إسالمّيون   :(١١/٢١)
مؤّسسها

Sol Band الغنائية تلّقي عائالتهم تهديدات من أشخاص وجماعات سلفية ومقّربين  أعلن أعضاء فرقة 

والد  لـ"حماس" مع  التابعة  االمنية  ا¡جهزة  من حركة "حماس" وحكومتها في قطاع غزة. وحّققت 

والذي  "فلسطيني"،  قناة  تبّثه  الذي  "وصلة"  برنامج  من  حلقة  بّث  بعد  فضل،  سعيد  الفرقة  مؤسس 

يوسف  عنبر،  فارس  من  كًال  الفرقة  وتضّم  غزة.  في  مختلفة  بأمكنة  رت  ُصوِّ للفرقة  أغاني  يتضّمن 

قاسم، المغني والملحن محمد نصر اß، عازف الجيتار أحمد الحداد، مجد عنتر ورهف شمالي.

قطاع غزة
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تشرين  شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  ا®عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت 

الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، فقد قضى الناشط ا®عالمي عبد الحميد اليوسف بقصف جّوي روسي في 

إدلب، واعتدت عناصر من "هيئة تحرير الشام" على الناشط ا®عالمي عمر حاج قدور وصادرت 

معّداته، كما  اعتقلت "الهيئة" الناشط كنانة هنداوي على حاجز البياضة في بلدة الرامي في 

ريف إدلب من دون معرفة ا�سباب، في حين اعتقلت قوات "ا�سايش" التابعة لíدارة الذاتية 

في  مسلم  هيثم  ا®عالمي  والناشط  سعدون  عالء  لïنباء  "سمارت"  وكالة  مراسل  الكردية 

مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق حلب. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

ا®عالمي عمر حاج قدور وتصادر معّداته في  الناشط  الشام" تعتدي على  "هيئة تحرير   :(١١/٧)
إدلب

اعتدت عناصر من "هيئة تحرير الشام" بالضرب على الناشط ا�عالمي السوري عمر حاج قدور وصادرت 
كاميرته، أثناء تغطيته التظاهرات ضد الهيئة في بلدة تفتناز شرقي مدينة إدلب.

(١١/١٠): مقتل الناشط ا®عالمي عبد الحميد اليوسف بقصف جّوي روسي في إدلب

قضى الناشط ا�عالمي السوري عبد الحميد خضر اليوسف، أحد أعضاء "منتدى ا�عالمّيين السورّيين" 
الفاعلين، بقصف جّوي روسي على بلدته كفروما جنوب إدلب.

ين عالء سعدون وهيثم مسلم في كوباني (١١/٢٠): "ا�سايش" تعتقل الناشَطين ا®عالميَّ

سعدون  عالء  لçنباء  "سمارت"  وكالة  مراسل  الكردية،  الذاتية  لÚدارة  التابعة  "ا¡سايش"  قوات  اعتقلت 
والناشط ا�عالمي هيثم مسلم، ليوم واحد، في مدينة عين العرب - كوباني شمال شرق حلب.

(١١/٢١): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشط ا®عالمي كنانة هنداوي في إدلب

بلدة  في  البياضة  حاجز  على  هنداوي،  كنانة  السوري  ا�عالمي  الناشط  الشام"  تحرير  "هيئة  اعتقلت 
الرامي في ريف إدلب من دون معرفة ا¡سباب.
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(١١/٢٥): استهداف المصّوَرين حسن أصليح وأشرف أبو عمرة بالرصاص الحّي شرقي خانيونس

عمرة،  أبو  وأشرف  أصليح  حسن  المستقّلين  المصّوَرين  الحّي  بالرصاص  ا�سرائيلية  القوات  استهدفت 

أثناء تواجدهما في منطقة الفراحين الحدودية شرقي مدينة خانيونس، �عداد قصص فوتوغرافية 

عن صّيادي الطيور الموسمية في المنطقة.

(١١/٢٨): "ا�ونروا" توقف عقود ٢٤ موظف× في إذاعة "فرسان ا®رادة" من دون إشعار مسبق

وفني´،  إعالمي´  وعشرين  أربعة  غزة  في  (أونروا)  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  أبلغت 

في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  با¡شخاص  الخاصة  ا�رادة"  "فرسان  إذاعة  في  عملهم  عقود  بإنهاء 

مدينة دير البلح وسَط قطاع غزة دوَن إشعار مسبق، تمهيدà �غالقها.
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الضفة  في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  ا®سرائيلية  القوات  تابعت 

برصاصة  عمارنة  معاذ  المصّور  قّناص  فأصاب   ،٢٠١٩ الثاني/نوفمبر  تشرين  شهر  خالل  الغربية 

فيها،  البصر  بفقدانه  تسّببت  الخليل  قرب  اليسرى  عينه  في  بالمطاط  مغّلفة  معدنية 

وحمد  شاور  ومصعب  الفاخوري  وثائر  جرادات  ساري  المصّورين  من  كًال  الجنود  واستهدف 

وأصابوهم  لحم  بيت  مدخل  على  والصوت  الغاز  بقنابل  جادو  منجد  والصحافي  طقاطقة 

بجروح متفاوتة، والمصّور محمد مصلح برصاصة على مدخل البيرة أصابت كاميرته، كما اعتدوا 

بالضرب المبّرح على المصور معتصم سقف الحيط قرب رام اÉ. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(١١/١٥): قّناص ُيصيب المصّور معاذ عمارنة برصاصة في عينه أفقدته البصر فيها قرب الخليل

معدنية  برصاصة  عمارنة  معاذ  الفلسطينية   "J media" وكالة  في  المصّور  إسرائيلي  قّناص  استهدف 

مغّلفة بالمطاط أصابته في عينه اليسرى وتسببت بفقدانه البصر فيها، أثناء تغطيته المواجهات بينها 

وبين شبان فلسطينيين في بلدة صوريف بالقرب من مدينة الخليل.

É(١١/١٧): القوات ا®سرائيلية تعتدي بالضرب على المصور معتصم سقف الحيط قرب رام ا

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

إقامة  ضد   ßا رام  مدينة  قرب  ترمسعيا  بلدة  أهالي  بها  قام  احتجاجية  فعالية  تغطيته  أثناء  الحيط، 

بؤرة استيطانية على أراضيهم. 

بيت  في  والصوت  الغاز  بقنابل  مصّورين  وأربعة  صحافي×  تستهدف  ا®سرائيلية  القوات   :(١١/١٧)
لحم

الحّر ساري جرادات، والمصّور في وكالة "سبيس ميديا"  المصّور  القوات ا�سرائيلية كًال من  استهدفت 

ا�خبارية  قدس"  "شبكة  ومصّور  جادو،  منجد  الصحافي   "PNN" موقع  تحرير  ورئيس  الفاخوري،  ثائر 

أنحاء  الحّر حمد طقاطقة بقنابل الصوت والغاز بشكل مباشر وأصابتهم في  مصعب شاور، والمصّور 

مختلفة من أجسادهم، أثناء مشاركتهم في وقفة صحافية تضامنية على المدخل الشمالي لمدينة 

بيت لحم مع المصّور معاذ عمارنة الذي تسّببت له رصاصة قبل يومين بفقدان النظر بإحدى عينيه.

 الضفة الغربية
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(١١/٢٦): القوات ا®سرائيلية تستهدف المصّور محمد مصلح برصاصة مغّلفة بالمطاط وتصيب 
كاميرته

بالمطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  مصلح  محمد  "العربية"  قناة  مصّور  ا�سرائيلية  القوات  استهدفت 

أصابت كاميرته، خالل تغطيته قمع الجنود لتظاهرة على مدخل مدينَتي رام اß والبيرة.
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أراضي الـ١٩٤٨
الـ٤٨  خالل شهر  أراضي  والثقافية في  ا®عالمية  الساحة  ا®سرائيلية على  االنتهاكات  تنّوعت 

القدس  في  "فلسطين"  تلفزيون  مكاتب  الشرطة  اقتحمت  إذ   ،٢٠١٩ الثاني/نوفمبر  تشرين 

مع  وحّققت  إسرائيل،  ضد  تحريضية  يعرضها  التي  المضامين  أن  بحجة  أشهر  ستة  وأغلقته 

التلفزيون  مكاتب  فيه  تتواجد  الذي  "ا�رز"  شركة  مكتب  ومدير  ريناوي  كريستين  المراسلة 

وقفة  تغطيته  أثناء  الصفدي  أحمد  الحّر  الصحافي  واحتجزت  مرتين،  رموز  أبو  أيمن  المصّور 

احتجاجية داعمة لïسرى وأفرجت عنه بعد ساعات بشروط، ومنعت أمسية لمناقشة كتاب 

عن "ميالد الحركة ا®سالمية" قرب حيفا بحجة "أنها تشّكل تماثًال مع تنظيم إرهابي محظور". 

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١١/٢): الشرطة ا®سرائيلية تحتجز الصحافي أحمد الصفدي وُتفرج عنه بشروط

احتجزت الشرطة ا�سرائيلية في القدس الصحافي الحّر أحمد الصفدي أثناء تغطيته وقفة احتجاجية 

معه  التحقيق  وبعد  ا�سرائيلية،  السجون  في  الطعام  عن  الُمضربين  الفلسطينيين  لçسرى  داعمة 

أطلقت سراحه فجر اليوم التالي بشروط مقّيدة.

قرب  ا®سالمية"  الحركة  "ميالد  عن  كتاب  لمناقشة  أمسية  تمنع  ا®سرائيلية  الشرطة   :(١١/١٣)
حيفا

منعت الشرطة ا�سرائيلية أمسية لمناقشة كتاب "إضاءات على ميالد الحركة ا�سالمية"، والتي كانت 

مقّررة بعد ثالثة أيام في جمعية القادسية في قرية جت المثلث بالقرب من حيفا، بحجة "أنها تشّكل 

وتهديده  بالقرار  وإبالغه  وتد  محمد  الجمعية  مدير  استدعاء  بعد  محظور"،  إرهابي  تنظيم  مع  تماثًال 

باقتحام المكان في حال استمرار ا¡مسية.
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مكتب  ومدير  المراسلة  مع  وتحّقق  وُتغلقه  "فلسطين"  تلفزيون  تقتحم  الشرطة   :(١١/٢٠)
شركة "ا�رز"

القدس  مدينة  في  الصوانة  حي  في  "فلسطين"  تلفزيون  مكاتب  ا�سرائيلية  الشرطة  اقتحمت 

عمل  أن  بحجة  إردان،  غلعاد  ا�سرائيلي  الداخلي  ا¡من  وزير  من  بقرار  أشهر  ستة  لمدة  وأغلقتها 

التلفزيون في القدس مخالف التفاق أوسلو، والمضامين التي يعرضها تحريضية ضد إسرائيل. كذلك 

أبو  أيمن  المصّور  التلفزيون  مكاتب  فيه  تتواجد  الذي  ا�عالمية  "ا¡رز"  شركة  مكتب  مدير  اعتقال  تم 

مع  التحقيق  وكذلك  التلفزيون،  مع  عمله  طبيعة  حول  االقتحام  عملية  خالل  معه  والتحقيق  رموز 

يونس.  نزار  "ا¡رز"  لشركة  العام  وللمدير  لها  للتحقيق  استدعاء  وتسليمها  ريناوي  كريستين  المراسلة 

وبعد ٥ أيام حّققت الشرطة مع المصّور أبو رموز مرة ثانية في مركز شرطة المسكوبية في القدس 

لمدة ساعتين في القضية ذاتها.
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والفّنانين  والمصّورين  والمراسلين  الصحافّيين  على  اليومية  شبه  االعتداءات  استمرت 

التظاهرات  خالل  ُسّجلت  حيث   ،٢٠١٩ الثاني/نوفمبر  تشرين  شهر  خالل  لبنان  في  والناشطين 

مضايقات  حاالت  وأربع  تصوير،  منع  حاالت  وست  واعتقال،  اعتداء  حاالت  سبع  وتغطيتها 

ا�منية  القوى  وعناصر   "Éا و"حزب  "أمل"  حركة  مناصري  أيدي  على  تهديد،  وحالَتي  وشتم 

لمضايقتهم  إعالميين  خمسة  أرقام  تعميم  إلى  إضافة  المتظاهرين،  وبعض  المختلفة 

وشتمهم، وتعرض إعالمية سادسة لحملة تهديد وتنّمر مع والدتها، ورمي قنبلة مولوتوف 

شكوى  وتقديم  حزبية  بضغوط  أخرى  قناة  بث  ومنع  تلفزيونية،  قناة  تصوير  استديو  على 

مع  والتحقيق  صحافّيين،  مؤتمرين  حضور  من  ومواقع  ومجالت  مراسَلين  ومْنع  بحقها، 

صحافي سوري وناشط واالّدعاء على موقع إلكتروني. ولم تسترح الساحة السورية إذ قضى 

ناشط إعالمي بقصف جّوي روسي واعُتقل اثنان آخران واعُتدي على ثالث بالضرب. وفي حين 

مراسلة  مع  وحققت  القدس  في  فلسطين  تلفزيون  مكاتب  ا®سرائيلية  الشرطة  أغلقت 

على  اعتداءاتهم  الجنود  واصل  ثقافية،  أمسية  ومنعت  صحافي×  واحتجزت  ومصّور 

آخرين  وأربعة  عينه  برصاصة في   Úالغربية فأصابوا مصّور الضفة  والمصّورين في  الصحافيين 

مصّوَرين  استهدفوا  كما  بالضرب،  خامس  على  واعتدوا  والصوت  الغاز  بقنابل  وصحافي× 

أمن "حماس" مع والد  أيض× سلفّيون فرقة غنائية وحّقق  التي هّدد فيها  بالرصاص في غزة 

ا�من  إذاعة. ومَنع  العمل في  ٢٤ موظف× عن  وأُوقف  العامة مع صحافي  والنيابة  مؤسسها 

ا�ردني إدخال ٥٠٠ نسخة من رواية وصحافية من التغطية.

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 اàتي:

الناشطين  وكذلك  والفّنانين  والصحافّيين  المصّورين  بحق  االنتهاكات  استمرت  لبنان،  في 

شهر  خالل  كافة  اللبنانية  والمناطق  بيروت  تحركاتها  عّمت  التي  الشعبية  الثورة  خالل  والمتظاهرين  

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، وُسّجلت خاللها سبع حاالت اعتداء واعتقال، وست حاالت منع تصوير، وأربع 

القوى  وعناصر   ßا و"حزب  "أمل"  حركة  مناصري  أيدي  على  تهديد،  وحالَتي  وشتم  مضايقات  حاالت 

ا¡منية المختلفة والمتظاهرين أنفسهم.

لمضايقتهم  "الجديد"  قناة  في  ومراسلين  إعالميين  خمسة  أرقام  تعميم  ومعيب´  ملفت´  وكان 

ض االعالمية ديما صادق أيض´ مع والدتها لحمالت تحريض وتنّمر ¡يام متواصلة  òوشتمهم (١١/١٧)، وتعر

ثم  ومن  الرينغ،  منطقة  في  تواجدها  أثناء  يدها  من  هاتفها  ونشل   ،(١١/١٨) ومواقفها  آرائها  بسبب 

إعالنها استقالتها من قناة  "LBCI"بسبب استبعادها عن الهواء ووضع تغريداتها تحت الرقابة (١١/٢٥). 

الضاحية  عن  "الجديد"  قناة  بّث  لقطع  الكابالت  أصحاب  على  حزبية  ضغوط  ممارسة  إلى  إضافة 

قنبلة  مجهوَلين  رمي  كان  ا¡خطر  لكن   ،(١١/٢١) والجنوب  البقاع  في  المناطق  بعض  وعن  الجنوبية 

مولوتوف على استديو لقناة "OTV" في المونتيفردي (١١/٣٠).
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مؤتمره  حضور  من  قبيسي  ورياض  الرفاعي  حسان  "الجديد"  قناة  مراسَلي  الجمارك  مدير  مَنع  كما 

الدعوة  من  ا�لكترونية  والمواقع  المجالت  لبنان  مصرف  استثنى  فيما   ،(١١/٧) المرفأ  في  الصحافي 

من  شكوى  إثر  مظلوم  علي  الناشط  مع  المركزية  المباحث  وحّققت   ،(١١/١١) حاكمه  مؤتمر  لحضور 

مع  الجيش  ومخابرات   ،(١١/١٨) والذم"  "القدح  بتهم  "فايسبوك"  على  منشورات  بسبب  صفا  وفيق 

الصحافي السوري أحمد القصير ومنعته من تصوير التظاهرات في ساحة النور (١١/٢٢). 

وفي حين أصدرت محكمة المطبوعات قرارà بكّف التعّقبات بحق صحيفة "نداء الوطن" بتهمة "المّس 

ناصر  وزين  ذبيان  أسعد  الناشَطين  بحق  التعّقبات  كّف  إلى  إضافة   ،(١١/٢١) الجمهورية"  رئيس  بكرامة 

ماغازين"  "الجرس  موقع  على  باسيل  جبران  الوزير  ادعى   ،(١١/٢٩) اللبناني"  العَلم  "إهانة  بتهمة  الدين 

وذّم  بشكوى"قدح  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  تقدم  فيما   ،(١١/١٢) والتشهير  والذّم  القدح  بجرم 

وتحقير" ضد تلفزيون "الجديد" وتحسين الخياط بتهم "إثارة النعرات الطائفية والقدح والذّم والتحقير 

ونشر ا¡خبار الكاذبة" (١١/١٣) على خلفية تقارير صحافية.

الثاني/نوفمبر  تشرين  شهر  خالل  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت  سوريا،  وفي 

(١١/١٠)، واعتدت  اليوسف بقصف جّوي روسي في إدلب  الناشط ا�عالمي عبد الحميد  ٢٠١٩، فقد قضى 

كما    ،(١١/٧) معّداته  وصادرت  قدور  حاج  عمر  ا�عالمي  الناشط  على  الشام"  تحرير  "هيئة  من  عناصر 

دون  من  إدلب  ريف  في  الرامي  بلدة  في  البياضة  حاجز  على  هنداوي  كنانة  الناشط  "الهيئة"  اعتقلت 

معرفة ا¡سباب (١١/٢١)، في حين اعتقلت قوات "ا¡سايش" التابعة لÚدارة الذاتية الكردية مراسل وكالة 

"سمارت" لçنباء عالء سعدون والناشط ا�عالمي هيثم مسلم في مدينة عين العرب/كوباني شمال 

شرق حلب (١١/٢٠).

تشرين  شهر  خالل  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  على  الواجهة  إلى  المنع  لغة  عادت  ا�ردن،  وفي 

مطار  من  مشهود"  "يوم  رواية  من  نسخة   ٥٠٠ إدخال  ا¡ردنية  السلطات  فمنعت   .٢٠١٩ الثاني/نوفمبر 

الملكة علياء بقرار من "هيئة ا�عالم" بسبب الوقائع التي ُذكرت فيها عن أحداث معركة الكرامة في 

العام ١٩٦٨ (١١/٢٠)، كما منع  ا¡من ا¡ردني الصحافية في صحيفة "الغد" ومراسلة مركز "سكايز" في 

وهبة  مرعي  الرحمن  عبد  رين  المحرَّ ين  ا¡ردنيَّ ا¡سيَرين  وصول  وقائع  تغطية  من  الشيخ  غادة  ا¡ردن 

اللبدي إلى مدينة الحسين الطبية (١١/٧). وأثار تهّكم وزير العمل نضال البطانية المتعّمد على مقّدم 

بمجلس  حدا  ما  واسعة  انتقادات  موجة  مباشرة  الهواء  على  الكردي  حسن  دقيقة"  "ستون  برنامج 

وللكردي  والتلفزيون  ا�ذاعة  ولمؤسسة  لÚعالم  باعتذار  التقّدم  منه  الطلب  إلى  الصحافيين  نقابة 

.(١١/٨)
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تشرين  شهر  خالل  الفلسطينّيين  للمصّورين  التعّرض  ا�سرائيليون  الجنود  واصل  غزة،  قطاع  وفي 

ما  خانيونس  في  بالرصاص  عمرة  أبو  وأشرف  أصليح  حسن  من  كًال  واستهدفوا   ،٢٠١٩ الثاني/نوفمبر 

الفلسطيني، فقد هّددت جماعات  الداخل  المكان(١١/٢٥). أما في  إلى ترك معّداتهما في  اضطرهما 

كما   ،(١١/٢١) مؤّسسها  والد  مع  "حماس"  أمن  وحّقق  الغنائية   Sol Band فرقة  أفراد  عائالت  سلفية 

وأوقفت   .(١١/١٨) "فايسبوك  على  تعليق  بسبب  عرفات  أمجد  الصحافي  مع  العامة  النيابة  حّققت 

دون  من  ا�رادة"  "فرسان  إذاعة  في  موظف´   ٢٤ عقود  "ا¡ونروا"  الفلسطينيين  الالجئين  غوث  وكالة 

بتهمة  فسفوس  إيهاب  الصحافي  محاكمة  خانيونس  صلح  محكمة  وأّجلت   ،(١١/٢٨) مسبق  إشعار 

"سوء استعمال شبكة االنترنت" مرة رابعة (١١/٤). 

والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  ا�سرائيلية  القوات  تابعت  الغربية،  الضفة  وفي 

برصاصة  عمارنة  معاذ  المصّور  قّناص  فأصاب   ،٢٠١٩ الثاني/نوفمبر  تشرين  شهر  خالل  الفلسطينّيين 

معدنية مغّلفة بالمطاط في عينه اليسرى قرب الخليل تسّببت بفقدانه البصر فيها (١١/١٥)، واستهدف 

الجنود كًال من المصّورين ساري جرادات وثائر الفاخوري ومصعب شاور وحمد طقاطقة والصحافي 

والمصّور   ،(١١/١٧) متفاوتة  بجروح  وأصابوهم  لحم  بيت  مدخل  على  والصوت  الغاز  بقنابل  جادو  منجد 

على  المبّرح  بالضرب  اعتدوا  كما   ،(١١/٢٦) كاميرته  أصابت  البيرة  مدخل  على  برصاصة  مصلح  محمد 

.(١١/١٧) ßالمصور معتصم سقف الحيط قرب رام ا

الـ٤٨، تنّوعت االنتهاكات ا�سرائيلية على الساحة ا�عالمية والثقافية خالل شهر تشرين  أراضي  وفي 

الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، إذ اقتحمت الشرطة مكاتب تلفزيون "فلسطين" في القدس وأغلقته ستة أشهر 

ريناوي  كريستين  المراسلة  مع  وحّققت  إسرائيل،  ضد  تحريضية  يعرضها  التي  المضامين  أن  بحجة 

 ،(١١/٢٠) مرتين  رموز  أبو  أيمن  المصّور  التلفزيون  مكاتب  فيه  تتواجد  الذي  "ا¡رز"  شركة  مكتب  ومدير 

أثناء تغطيته وقفة احتجاجية داعمة لçسرى وأفرجت عنه  واحتجزت الصحافي الحّر أحمد الصفدي 

حيفا  قرب  ا�سالمية"  الحركة  "ميالد  عن  كتاب  لمناقشة  أمسية  ومنعت   ،(١١/٢) بشروط  ساعات  بعد 

بحجة "أنها تشّكل تماثًال مع تنظيم إرهابي محظور" (١١/١٣).


