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

شهر  خالل  والفّنانين،  ا¢عالميين  والناشطين  والكّتاب  الصحافيين  بحق  االنتهاكات 

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

فقد قضى الصحافي ا�سير بسام السايح داخل السجون ا¢سرائيلية نتيجة ا¢همال الطبي، 

وطغى خبر وفاته على مجمل االنتهاكات ا¢سرائيلية في الضفة الغربية، والتي سّجلت إصابة 

ا¢سرائيليون  الجنود  أصاب  السفر، فيما  واعتقال شاعرة ومْنع صحافية من  بالرصاص  مصّور 

التغطية  أيض¼ صحافي¼ من  "حماس"  أمن  ومنع  غزة،  بالرصاص في قطاع  ين  مصّور¿ وصحافيَّ

من  كل  في  الصحافيين  محاكمة  في  المماطلة  برزت  كما  آخر،  مع  العامة  النيابة  وحققت 

الضفة وأراضي الـ٤٨. وفي حين أصيب ناشط إعالمي بقصف قوات النظام السوري في إدلب، 

لبنان  في  االنتهاكات  وتعّددت  بجروح.  أحدهما  وأصابت  اثنين  الشام"  تحرير  "هيئة  اعتقلت 

ين  صحافيَّ واستدعاء  ومصّور،  مراسلين  ثالثة  على  والدفع  بالضرب  االعتداء  تّم  إذ  وتنّوعت 

أربعة  وتعّرض  محامين  أربعة  إلى  واالستماع  ناشط  مع  التحقيق  وكذلك  واستجوابهما، 

وكلها  تلفزيونية،  ومحطة  إعالمي  بحق  شكوى  وتقديم  وتهديد،  تخوين  لحملة  إعالميين 

على خلفية قضايا نشر، إضافة إلى إلى طلب "قضائي" بحذف منشورات من عشرات المواقع 

ا¢لكترونية والصفحات الخاصة، وكان مدّوي¼ قرار رئيس الحكومة سعد الحريري تعليق العمل 

فيه  العاملين  مصير  عن  جّدي  حديث  أي  دون  من  مالية"  "�سباب  "المستقبل"  تلفزيون  في 

ومستحقاتهم وتصفية حساباتهم.  أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اÓتي:
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تعّددت االنتهاكات على الساحة ا¢عالمية والثقافية في لبنان خالل شهر أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، 

ونخلة  عبود  جورج  المراسلين  من  كل  على  والشتم  والدفع  بالضرب  ا¢عتداء  أبرزها  وكان 

عضيمي ويزبك وهبي والمصّور كريستيان أبي نادرأثناء تغطيتهم تظاهرة في وسط بيروت، 

واستدعاء المباحث الجنائية رئيس تحرير صحيفة "نداء الوطن" بشارة شربل والمدير المسؤول 

فيها جورج برباري للتحقيق على خلفية مانشيت واستجوابهما بعد ستة أيام من ِقبل النائب 

العام التمييزي في قصر العدل الذي أحال الدعوى إلى محكمة المطبوعات.

الشاب شربل  الفكرية" مع  الملكية  المعلوماتية وحماية  "مكتب مكافحة جرائم  كما حّقق 

عباس  علي  المحامين  إلى  العام  المدعي  واستمع  "فايسبوك"،  على  منشور  بسبب  خوري 

وفادي كحيل وزين عالو وقاسم جمعة بتهمة "قدح وذم وتحقير المؤسسة العسكرية" على 

خلفية منشورات، وتعّرض كل من ا¢عالميين نديم قطيش وديما صادق وديانا مقّلد وماريا 

وأعلنت  آرائهم،  بسبب  ا¢جتماعي   التواصل  مواقع  على  وتهديد  تخوين  لحملة  معلوف 

مبادرة "بيروت برايد" إلغاء إفتتاح دورتها الّثالثة إثر ضغوط وتهديدات.

م مدير عام الجمارك بدري ضاهر بشكوى أمام النيابة العامة االستئنافية ضد  وفي حين تقدَّ

تلفزيون "الجديد" واالعالمي رياض قبيسي بسبب تقرير، تقّدم رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد 

له في مختلف وسائل  تتعّرض  المستعجلة لحذف منشورات  ا�مور  إلى قاضي  أيوب بطلب 

الحريري تعليق العمل في  "المستقبل" سعد  تيار  ا¢عالم، فيما أعلن رئيس الحكومة ورئيس 

قبض  فيه  العاملون  ينتظر  فيما  المالية  با�سباب  ذلك  معّلًال  "المستقبل"  تلفزيون 

مستحقاتهم وتصفية حساباتهم. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

بسبب  ا¢جتماعي   التواصل  مواقع  على  إعالميين  أربعة  تطال  وتهديد  تخوين  حملة   :(٩/٣)
آرائهم

قناة  في  وا�عالمية  قطيش،  نديم  ا�عالمي   (DNA) "دي.أن.أي"  برنامج  مقّدم  من  كل  تعرض 
"المؤسسة اللبنانية ل§رسال أنترناشونال" (LBCI) ديما صادق، ومديرة تحرير موقع "درج" الصحافية ديانا 
ا�جتماعي  التواصل  مواقع  على  وتهديد  وتخوين  تحريض  لحملة  معلوف،  ماريا  وا�عالمية  مقّلد، 
تحت عنوان "#أبواق_الصهاينة" و"#أبواق_الصهيونية"، بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل 

ا�جتماعي.
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على  منشور  بسبب  خوري  شربل  الناشط  مع  ُيحّقق  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(٩/٣)
"فايسبوك"

الناشط شربل خوري، على  حّقق "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" مع 
غسان  الصحافي  ا�لكتروني   refresh.com موقع  تحرير  رئيس  من  مقّدمة  وذّم"  "قدح  شكوى  خلفية 
حيث  الموقع،  على  نشره  تّم  بخبر  يتعّلق   (Facebook) "فايسبوك"  على  لخوري  منشور  بسبب  سعود، 
وأزالمو.  باسيل  لجبران  موقع  "هيدا  فوقه:   Âتعليق وكتب  الموقع  عن  الخبر  مشاركة  إلى  خوري  عمد 

مدري بيشتغل سياسة مدري بيشتغل تفسيد. #اعالم_مخبرين"

على  قبيسي  رياض  وا¢عالمي  "الجديد"  تلفزيون  ضد  بشكوى  يتقّدم  الجمارك  مدير   :(٩/١١)
خلفية تقرير

النيابة  أمام  بشكوى  الخوري،  جورج  المحامي  وكيله  بواسطة  ضاهر  بدري  الجمارك  عام  مدير  م  تقدَّ
والذم  "القدح  بجرم  قبيسي،  رياض  وا�عالمي  "الجديد"  تلفزيون  ضد  بيروت  في  االستئنافية  العامة 
اÇخبار  نشرة  في  ُبّث  ضاهر!"  بدري  "عنبر  عنوان  تحت  تقرير  خلفية  على  المطبوعات"،  قانون  ومخالفة 

بتاريخ ٨ أيلول/سبتمبر. 

العام  والنائب  المسؤول  والمدير  الوطن"  "نداء  تحرير  رئيس  تستدعي  "المباحث"   :(٩/١٢)
يستجوبهما

استدعت المباحث الجنائية المركزية رئيس تحرير صحيفة "نداء الوطن" بشارة شربل والمدير المسؤول 
 ١٨ اÇربعاء  يوم  بيروت،  في  العدل  قصر  في  ُتعقد  جلسة  إلى  للحضور  برباري،  جورج  الصحيفة  في 
أيلول/سبتمبر الجاري، بسبب نشر الصحيفة  مانشيت بعنوان: "سفراء جدد في بعبدا... أهًال بكم في 
قصر  في  قبالن  عماد  القاضي  التمييزي  العام  النائب  استجوبهما  أيام   ٦ وبعد  خامنئي".  جمهورية 
العدل في بيروت، في حضور وكيلهما النائب السابق المحامي بطرس حرب. وبعد يومين إّدعى النائب 
العام ا�ستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر على "نداء الوطن" وكل من شربل وبرباري بالمادة ٣٦ 
بكرامة  (المّس   ٢٣ المادة  على  معطوفة  المطبوعات)  (قانون   ٧٧/١٠٤ رقم  ا�شتراعي  المرسوم  من 
الهيئات المعنوية)  ٢١٠ ق.ع. (مسؤولية  المادة  الرؤساء) من المرسوم ا�شتراعي عينه، معطوفة على 

وأحالهما إلى محكمة المطبوعات.
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(٩/١٧): رئيس الجامعة اللبنانية يطلب حذف منشورات تتعّرض له في مختلف وسائل ا¢عالم

من  وعدد  اÇخرى  ا�عالم  ووسائل  والتلفزيونات  للصحف  ا�لكترونية  المواقع  من  عدد  تبّلغ 
يتعّلق  ساعة،   ٤٨ مدة  في  الرأي  �بداء  بيروت  في  المستعجلة  اÇمور  محكمة  من   Âكتاب الصحافيين، 
بطلب مقّدم من رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب عبر وكيله المحامي رشيد أيوب إلى قاضي اÇمور 
المستعجلة في بيروت، يتضّمن "إزالة تعدٍّ بشطب وحذف مقاالت منشورة وطلب مْنع التعّرض والنشر 

على المواقع ا�لكترونية".

ينتظرون  والموظفون  "المستقبل"  تلفزيون  في  العمل  تعليق  ُيعلن  الحريري  الرئيس   :(٩/١٨)
مستحقاتهم

تلفزيون  في  العمل  تعليق  الحريري  سعد  "المستقبل"  تيار  ورئيس  اللبناني  الوزراء  رئيس  أعلن 
جريدة  إقفال  مع  الفائت  الثاني  كانون  في  حصل  كما  المالية  باÇسباب  ذلك  معّلًال  "المستقبل"، 
"المستقبل"، ولم يتبلغ الموظفون العاملون فيه بعد بكيفية الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

بسبب  العسكرية"  المؤسسة  "تحقير  بشكوى  محامين   ٤ إلى  يستمع  العام  المدعي   :(٩/٢٤)
منشورات

استمع المدعي العام في بيروت القاضي نديم زوين إلى كل من المحامين علي عباس وفادي كحيل 
وتحقير  وذم  "قدح  بتهمة  الكبة،  بسام  من  المقّدمة  الشكوى  بسبب  جمعة،  وقاسم  عالو  وزين 

المؤسسة العسكرية"،  على خلفية منشورات على مواقع التواصل ا�جتماعي "فايسبوك" و"تويتر".

(٩/٢٥): منّظمو مبادرة "بيروت برايد" ُيلغون أمسية االفتتاح بعد ضغوط وتهديدات

 The لمبادرتهم في مسرح  الّثالثة  الّدورة  افتتاح  إلغاء   (Beirut Pride) برايد"  "بيروت  أعلن منّظمو مبادرة 
أيلول/سبتمبر وحتى ٦ تشرين اÇول/أكتوبر، في أماكن عدة  Palace في بيروت، والتي تنعقد بين ٨ و٢٠ 

ومن  والراقصين.  والمغّنين  والموسيقيين  الفنانين  من  مجموعة  بمشاركة  بيروت،  العاصمة  في 
الكراهية  لخطاب   Âورفض اÝخر  ضد  بالتمييز   Þتنديد ُيقام  بالتنّوع  احتفال  هو  برايد"  "بيروت  أن  المعلوم 
المبنّيين على الَميل الجنسي وعلى الهوية الجنسية، وقد ألغيت أمسية االفتتاح إثر ضغوط وتهديدات.



مركز الدفاع عن الحريات ا�عالمية والثقافية

info@skeyesmedia.orgwww.skeyesmedia.org

٧SK_eyes

(٩/٢٩): شّبان يعتدون على ٣ مراسلين ومصّور بالدفع والضرب في ساحة رياض الصلح وجسر 
الرينغ

اعتدى عدد من الشبان بالدفع والضرب على كل من مراسل قناة "أو.تي.في." (OTV) جورج عبود، وفريق 
عمل قناة "أم.تي.في." (MTV) الذي ضم المراسل نخلة عضيمي والمصّور كريستيان أبي نادر، ومراسل 
تغطيتهم  أثناء  والسباب،  للشتم  تعّرضهم  إلى  أضافة  وهبي،  يزبك   (LBCI) "أل.بي.سي.آي."  قناة 
اÇوضاع  ترّدي  على   Âاحتجاج بيروت  في  الرينغ  جسر  وعلى  الصلح  رياض  ساحة  في  التظاهرة 

ا�قتصادية في البلد.



مركز الدفاع عن الحريات ا�عالمية والثقافية

info@skeyesmedia.orgwww.skeyesmedia.org

٦SK_eyes

سوريا

أيلول/سبتمبر ٢٠١٩
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سوريا  في  نفوذها  مناطق  في  ا¢عالميين  للناشطين  التعّرض  الشام"  تحرير  "هيئة  واصلت 

الناشط ا¢عالمي محمد  أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، فاعتقلت عناصرها في إدلب كًال من  خالل شهر 

جدعان بعد إطالق النار عليه على أحد حواجزها وإصابته في بطنه، والناشط ا¢عالمي أحمد 

رحال ثمانية أيام إثر دهم منزله ومصادرة معّداته ا¢عالمية. في حين أصيب الناشط ا¢عالمي 

أبرز  النظام على ريف إدلب الجنوبي. وفي ما يأتي  أبو الجود خالل تغطيته قصف قوات  إياد 

التفاصيل:

(٩/١١): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشط ا¢عالمي أحمد رحال ثمانية أيام في إدلب

 اعتقلت "هيئة تحرير الشام" الناشط ا�عالمي السوري أحمد رحال وصادرت معّداته ا�عالمية، إثر دهم 
عناصرها منزله في مدينة إدلب، وأطلقت سراحه بعد ثمانية أيام.

في  وتعتقله  بطنه  في  جدعان  محمد  ا¢عالمي  الناشط  ُتصيب  الشام"  تحرير  "هيئة   :(٩/١٢)
إدلب

تابع  السوري محمد خالد جدعان، على حاجز عسكري  الناشط ا�عالمي  الشام"  اعتقلت "هيئة تحرير 
لها قرب بلدة محمبل في إدلب، عقب إطالق عناصرها النار عليه وإصابته في بطنه، ولم تسمح لوالدته 

بزيارته واالطمئنان إلى صحته في مستشفى جسر الشغور التي ُنقل إليها وسط حراسة مشّددة.

(٩/٢٦): إصابة الناشط ا¢عالمي إياد أبو الجود بقصف قوات النظام على ريف إدلب

حواجز  استهداف  جّراء  من  طفيفة  ورضوض  بجروح  الجود،  أبو  إياد  السوري  ا�عالمي  الناشط  أصيب 
خالل  إدلب،  جنوب  معرتحرمة  قرية  في  مدفعية  بقذائف  تواجده  مكان  السوري  النظام  قوات 

تغطيته القصف على ريف المحافظة الجنوبي.
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أيلول/سبتمبر ٢٠١٩
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ل أي انتهاك على الساحة ا¢عالمية والثقافية في ا�ردن خالل شهر لم ُيسجَّ

أيلول/سبتمبر ٢٠١٩.
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أيلول/سبتمبر  شهر  خالل  الفلسطينيين  الصحافيين  استهداف  ا¢سرائيلية  القوات  تابعت 

٢٠١٩، أثناء تغطيتهم مسيرات العودة شرقي القطاع، فأصابت كًال من الصحافي عبد الرحمن 

الكحلوت، والمصّور أحمد الهندي، والصحافي زكريا بكير.

مباراة  تغطية  من  الزر  ماهر  الصحافي  "حماس"  أمن  منع  فقد  الفلسطيني،  الداخل  في  أما 

لكرة السلة بإيعاز من االتحاد الفلسطيني لكرة السلة، وحّققت النيابة العامة مع الصحافي 

أهم  يلي  ما  وفي  صحافي.  تحقيق  بسبب  العمل  وزارة  من  شكوى  إثر  الخالدي  محمد 

التفاصيل:

(٩/٢): النيابة العامة ُتحّقق مع الصحافي محمد الخالدي إثر شكوى على خلفية نشره تحقيق¼ 
عن الفساد

محمد  الحّر  الصحافي  مع  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  العامة  النيابة  حّققت 
 Âتحقيق نشره  بعد  الماضي،  أغسطس  آب/   ٧ في  العمل  وزارة  بها  تقّدمت  شكوى  إثر  الخالدي، 
التي  البطالة  مشاريع  أحد  في  الفساد  عن  ا�لكترونية  الوطن"  "دنيا  صحيفة  في   Âمكتوب  Âاستقصائي

ُتشرف عليها الوزارة. 

بالمّطاط في كتفه  برصاصة مغّلفة  الهندي  أحمد  المصّور  ُتصيب  ا¢سرائيلية  القوات   :(٩/٦)
شرقي غزة

برصاصة معدنية مغلفة  الهندي  ا�عالمية أحمد  ا�سرائيلية مصّور شبكة "سراج"  القوات  استهدفت 
بالمطاط أصابته في كتفه، أثناء تغطيته Çحداث مسيرة العودة في موقع ملكة شرقي مدينة غزة.

(٩/٨): أمن "حماس" يمنع الصحافي ماهر الزر من تغطية مباراة لكرة السلة غربي غزة

منعت عناصر أمنية تابعة لحكومة "حماس" في غزة مدير موقع "عالم الرياضي" الصحافي ماهر الزر 
لكرة  الفلسطيني  االتحاد  من  بإيعاز  غزة،  مدينة  غرب  الرياضية  صايل  سعد  صالة  إلى  الدخول  من 

السلة، لتغطية نهائي كأس كرة السلة.

قطاع غزة

SK_eyes
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إيهاب فسفوس بتهمة "سوء استعمال  (٩/١٠): محكمة خانيونس تؤّجل محاكمة الصحافي 
االنترنت"

الصحافي  محاكمة  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  خانيونس  صلح  محكمة  أّجلت 
الثاني/  تشرين  من  الرابع  إلى  االنترنت"  شبكة  استعمال  "سوء  بتهمة  فسفوس  إيهاب  الحّر  والمصّور 

المقبل. نوفمبر 

ذراعه  في  بالمّطاط  مغّلفة  برصاصة  بكير  زكريا  الصحافي  ُتصيب  ا¢سرائيلية  القوات   :(٩/١٣)
شرقي غزة

أصابته  بالمطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  بكير  زكريا  الحّر  الصحافي  ا�سرائيلية  القوات  استهدفت 
في ذراعه، أثناء تغطيته مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.

(٩/٢٠): القوات ا¢سرائيلية ُتصيب المصّور عبد الرحمن الكحلوت برصاصتين معدنّيتين شرقي 
غزة

في  معدنّيتين  برصاصتين  الكحلوت  الرحمن  عبد  الحّر  الصحافي  المصّور  ا�سرائيلية  القوات  أصابت 
ركبتيه، أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة شرقي مدينة غزة.
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الطبي  ا¢همال  نتيجة  ا¢سرائيلية  السجون  داخل  السايح  بسام  ا�سير  الصحافي  وفاة  طغت 

شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  والثقافية  ا¢عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  مجمل  على 

أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، والتي كان أبرزها إصابة القوات ا¢سرائيلية المصّور الصحافي محمد تركمان 

الروائية  بيرزيت  جامعة  في  ا¢عالم  أستاذة  واعتقالها  بالمّطاط،  مغّلفة  معدنية  برصاصة 

باهظة  مالية  بكفالة  يوم¼   ١٦ بعد  عنها  وا¢فراج  "التحريض"  بتهمة  البرغوثي  وداد  والشاعرة 

وبشروط قاسية، إضافة إلى مْنعها الصحافية مجدولين حسونة من السفر عبر معبر الكرامة.

 âأما فلسطيني¼، فقد كان الفت¼ التأجيل المتكرر للمحاكمات، حيث أّجلت محكمة صلح رام ا

ين  إلى ٢٢ تشرين ا�ول/أكتوبر، وقضية الصحافيَّ "العربي الجديد"  قضية إغالق مكتب صحيفة 

يلي  الثاني/نوفمبر. وفي ما  ٥ تشرين  إلى  والتشهير"  "القدح  بتهمة  ونائلة خليل  رامي سمارة 

أهم التفاصيل:

â(٩/١): القوات ا¢سرائيلية تعتقل الشاعرة وداد البرغوثي بعد اقتحام منزلها قرب رام ا

بتهمة  البرغوثي  الروائية والشاعرة وداد  بيرزيت  ا�عالم في جامعة  ا�سرائيلية أستاذة  القوات  اعتقلت 
 .åا رام  مدينة  قرب  كوبر  قرية  في  منزلها  اقتحام  بعد  لها،   Âسري  Âملف هناك  أن  وبحجة  "التحريض" 
آالف  (ثمانية  باهظة  مالية  بكفالة   Âيوم  ١٦ بعد  عنها  ا�سرائيلية  العسكرية  "عوفر"  محكمة  وأفرجت 
"ج"  المصنفة  المنطقة  في  ا�قامة  تتضمن  قاسية  وبشروط  أميركي)،  دوالر   ١١٣٠٠ يقارب  ما  أردني؛  دينار 

حسب اتفاقية أوسلو.

(٩/٨): وفاة الصحافي ا�سير  بسام السايح داخل السجون ا¢سرائيلية نتيجة ا¢همال الطب

توّفي الصحافي اÇسير بسام السايح في مستشفى "أساف هاروفيه" بعد أن تدهور وضعه الصحي، إثر 
اتبعتها  التي  الطبي  ا�همال  سياسة  من  سنوات  أربع  بعد  والعظام،  الدم  سرطان  من  معاناته 

السلطات ا�سرائيلية بحقه.

ين رامي سمارة ونائلة خليل (٩/٨): محكمة رام اâ تؤّجل قضية الصحافيَّ

قّررت محكمة الصلح في رام اå تأجيل النظر في قضية الصحافي الحّر رامي سمارة ومراسلة مركز 
مدير  المشتكي  طلب  بعد   ،Âأسبوع والتشهير"  "القدح  بتهمة  خليل،  نائلة  الزميلة  الضفة  في  "سكايز" 
قّررت  أسبوع  وبعد  عليه.  وقعت  التي  النفسية  اÇضرار  لتقدير   Þخبير مرتجى  غازي  النجاح  إعالم  مركز 

المحكمة رفض طلب مرتجى وأّجلت الجلسة إلى ٥ تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

 الضفة الغربية
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(٩/١٠): محكمة صلح رام اâ تؤّجل النظر في قضية إغالق مكتب صحيفة "العربي الجديد"

"العربي  صحيفة  مكتب  إغالق  قضية  في  النظر  تأجيل   åا رام  مدينة  في  الصلح  محكمة  قّررت 
النيابة،  طلبته  الذي  اÇمن  شاهد  حضور  عدم  بسبب  المقبل،  اÇول/أكتوبر  تشرين   ٢٢ إلى  الجديد" 
الفلسطينية عام  السلطة   التعذيب في سجون  الصحيفة مادة عن  تأتي على خلفية نشر  والقضية 
المكتب  إغالق  العام  النائب  من  خليفة  محمود  حينه  في  ا�عالم  وزارة  وكيل  طلب  إلى  أدى  ما   ،٢٠١٦

بشكل سريع ونهائي ومنع الصحيفة من العمل في الضفة الغربية.

(٩/١١): القوات ا¢سرائيلية ُتصيب المصّور محمد تركمان برصاصة مغّلفة بالمطاط شمالي رام 
âا

مغّلفة  معدنية  برصاصة  تركمان  محمد  الحّر  الصحافي  المصّور  ا�سرائيلية  القوات  استهدفت 
.åبالمطاط أصابته في ساقه، خالل تغطيته إقتحام الجنود لبلدة بيزريت شمالي رام ا

(٩/١٩): السلطات ا¢سرائيلية تمنع الصحافية مجدولين حسونة من السفر على معبر الكرامة

من  حسونة  مجدولين  التركية   (TRT) "تي.آر.تي."  قناة  في  الصحافية  ا�سرائيلية   السلطات  منعت 
السفر عبر معبر الكرامة إلى اÇردن، وطلبت منها مراجعة مكاتب ا�رتباط.
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أراضي الـ١٩٤٨
الساحة  على  ا¢سرائيلية  السلطات  تمارسه  الذي  المحاكمات  في  المماطلة  مسلسل  استمر 

الّلد  محكمة  فعقدت   ،٢٠١٩ أيلول/سبتمبر  شهر  خالل  الـ٤٨  أراضي  في  والثقافية  ا¢عالمية 

جلسة جديدة في القضية المرفوعة ضد المخرج محمد بكري من ِقبل ضابط إسرائيلي بتهمة 

"القذف والتشهير" إثر ظهوره في فيلم بكري "جنين جنين" في العام ٢٠٠٢ وأّجلتها إلى موعد 

غير محدد، فيما أّجلت المحكمة العليا جلسة التداول في استئناف النيابة العامة قرار تبرئة 

"فايسبوك"  إدارة  أما  الحق¼.  ُيحّدد  موعد  إلى  طاطور  دارين  للشاعرة  المركزية   المحكمة 

فحّظرت صفحة الصحافي أحمد جالجل لمدة أسبوع بسبب نشره خبر¿ عن وفاة أسير. وفي ما 

يأتي أبرز التفاصيل:

دارين  الشاعرة  تبرئة  قرار  العامة  النيابة  استئناف  جلسة  تؤّجل  ا¢سرائيلية  المحكمة   :(٩/٨)
طاطور

أّجلت المحكمة العليا ا�سرائيلية جلسة التداول حول قبول أو رفض المحكمة استئناف النيابة العامة 
ا�سرائيلية قرار تبرئة المحكمة المركزية للشاعرة دارين طاطور، الى موعد تحدده المحكمة في وقت 

الحق.

(٩/٨): إدارة "فايسبوك" تحّظر صفحة الصحافي أحمد جالجل أسبوع¼ بسبب خبر عن وفاة أسير

وفاة  عن   Þخبر نشره  من  ساعتين  بعد  جالجل،  أحمد  الحّر  الصحافي  صفحة  "فايسبوك"  إدارة  حّظرت 
الشبكة، واستمر  النشر على  المجتمع"، أي قواعد  "ينتهك معايير  الخبر  أن  السايح، بحجة  اÇسير بسام 

الحظر لمدة أسبوع.

(٩/٢٣): محكمة الّلد تعقد جلسة في قضية المخرج محمد بكري بتهمة "القذف والتشهير"

عقدت المحكمة المركزية في مدينة الّلد جلسة في القضية المرفوعة ضد المخرج محمد بكري من 
إثر ظهور اÇخير في فيلم "جنين  "القذف والتشهير"،  ِقبل الضابط ا�سرائيلي نيسيم مغناجي، بتهمة 
من  آخر  وعدد  المشتكي   الضابط  استجواب  تم  الجلسة  وخالل   .٢٠٠٢ العام  في  بكري  للمخرج  جنين" 

الشهود، وستتم مواصلة سماع شهود آخرين في جلسة أخرى يتم تحديدها في وقت الحق.
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أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

التقرير
الشهري

المختصر
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الطبي،  ا¢همال  نتيجة  ا¢سرائيلية  السجون  داخل  السايح  بسام  ا�سير  الصحافي  قضى 

شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  ا¢سرائيلية  االنتهاكات  مجمل  على  وفاته  خبر  وطغى 

بالرصاص واعتقال شاعرة ومْنع صحافية من  أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، والتي سّجلت إصابة مصّور 

ين بالرصاص في قطاع غزة، ومنع أمن  السفر، فيما أصاب الجنود ا¢سرائيليون مصّور¿ وصحافيَّ

النيابة العامة مع آخر، كما برزت المماطلة في  "حماس" أيض¼ صحافي¼ من التغطية وحققت 

محاكمة الصحافيين في كل من الضفة وأراضي الـ٤٨. وفي حين أصيب ناشط إعالمي بقصف 

اثنين وأصابت أحدهما بجروح.  الشام"  اعتقلت "هيئة تحرير  إدلب،  السوري في  النظام  قوات 

مراسلين  ثالثة  والدفع على  بالضرب  االعتداء  تّم  إذ  وتنّوعت  لبنان  االنتهاكات في  وتعّددت 

ين واستجوابهما، وكذلك التحقيق مع ناشط واالستماع إلى أربعة  ومصّور، واستدعاء صحافيَّ

إعالمي  بحق  شكوى  وتقديم  وتهديد،  تخوين  لحملة  إعالميين  أربعة  وتعّرض  محامين 

بحذف  "قضائي"  طلب  إلى  إلى  إضافة  نشر،  قضايا  خلفية  على  وكلها  تلفزيونية،  ومحطة 

رئيس  قرار  مدّوي¼  وكان  الخاصة،  والصفحات  ا¢لكترونية  المواقع  عشرات  من  منشورات 

أي  مالية" من دون  "�سباب  "المستقبل"  تلفزيون  العمل في  تعليق  الحريري  الحكومة سعد 

تفاصيل  أما  حساباتهم.  وتصفية  ومستحقاتهم  فيه  العاملين  مصير  عن  جّدي  حديث 

ا¢عالمية  الحريات  عن  الدفاع  مركز  يغطيها  التي  ا�ربعة  البلدان  من  كل  في  االنتهاكات 

والثقافية "سكايز"، لبنان وسوريا وا�ردن وفلسطين، فجاءت على الشكل اÓتي:

٢٠١٩، وكان  أيلول/سبتمبر  والثقافية خالل شهر  ا�عالمية  الساحة  االنتهاكات على  لبنان، تعّددت  في 

ويزبك  عضيمي  ونخلة  عبود  جورج  المراسلين  من  كل  على  والشتم  والدفع  بالضرب  ا�عتداء  أبرزها 

واستدعاء   ،(٩/٢٩) بيروت  وسط  في  تظاهرة  تغطيتهم  نادرأثناء  أبي  كريستيان  والمصّور  وهبي 

المباحث الجنائية رئيس تحرير صحيفة "نداء الوطن" بشارة شربل والمدير المسؤول فيها جورج برباري 

للتحقيق على خلفية مانشيت (٩/١٢) واستجوابهما بعد ستة أيام من ِقبل النائب العام التمييزي في 

قصر العدل الذي أحال الدعوى إلى محكمة المطبوعات.

خوري  شربل  الشاب  مع  الفكرية"  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  "مكتب  حّقق  كما 

بسبب منشور على "فايسبوك" (٩/٣)، واستمع المدعي العام إلى المحامين علي عباس وفادي كحيل 

منشورات  خلفية  على  العسكرية"  المؤسسة  وتحقير  وذم  "قدح  بتهمة  جمعة  وقاسم  عالو  وزين 

لحملة  معلوف  وماريا  مقّلد  وديانا  صادق  وديما  قطيش  نديم  ا�عالميين  من  كل  وتعّرض   ،(٩/٢٤)

برايد"  "بيروت  مبادرة  وأعلنت   ،(٩/٣) آرائهم  بسبب  ا�جتماعي   التواصل  مواقع  على  وتهديد  تخوين 

(Beirut Pride) إلغاء افتتاح دورتها الّثالثة إثر ضغوط وتهديدات (٩/٢٥).



مركز الدفاع عن الحريات ا�عالمية والثقافية

١٩SK_eyes

م مدير عام الجمارك بدري ضاهر بشكوى أمام النيابة العامة االستئنافية ضد تلفزيون  وفي حين تقدَّ

"الجديد" واالعالمي رياض قبيسي بسبب تقرير (٩/١١)، تقّدم رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب بطلب 

فيما   ،(٩/١٧) ا�عالم  وسائل  مختلف  في  له  تتعّرض  منشورات  لحذف  المستعجلة  اÇمور  قاضي  إلى 

"المستقبل"  تلفزيون  في  العمل  تعليق  الحريري  سعد  "المستقبل"  تيار  ورئيس  الحكومة  رئيس  أعلن 

حساباتهم  وتصفية  مستحقاتهم  قبض  فيه  العاملون  ينتظر  فيما  المالية  باÇسباب  ذلك  معّلًال 

.(٩/١٨)

خالل  نفوذها  مناطق  في  ا�عالميين  للناشطين  التعّرض  الشام"  تحرير  "هيئة  واصلت  سوريا،  وفي 

بعد  جدعان  محمد  ا�عالمي  الناشط  من  كًال  إدلب  في  عناصرها  فاعتقلت   ،٢٠١٩ أيلول/سبتمبر  شهر 

إطالق النار عليه على أحد حواجزها وإصابته في بطنه (٩/١١)، والناشط ا�عالمي أحمد رحال ثمانية أيام 

إثر دهم منزله ومصادرة معّداته ا�عالمية (٩/١٢). في حين أصيب الناشط ا�عالمي إياد أبو الجود خالل 

تغطيته قصف قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي (٩/٢٦).

ل أي انتهاك على الساحة ا�عالمية والثقافية خالل شهر أيلول/سبتمبر ٢٠١٩. وفي ا�ردن، لم ُيسجَّ

شهر  خالل  الفلسطينيين  الصحافيين  استهداف  ا�سرائيلية  القوات  تابعت  غزة،  قطاع  وفي 

أحمد  المصّور  من  كًال  فأصابت  القطاع،  شرقي  العودة  مسيرات  تغطيتهم  أثناء   ،٢٠١٩ أيلول/سبتمبر 

الهندي (٩/٦)، والصحافي زكريا بكير (٩/١٣)، والصحافي عبد الرحمن الكحلوت (٩/٢٠).

أما في الداخل الفلسطيني، فقد منع أمن "حماس" الصحافي ماهر الزر من تغطية مباراة بإيعاز من 

إثر  الخالدي  محمد  الصحافي  مع  العامة  النيابة  وحّققت   ،(٩/٦) السلة  لكرة  الفلسطيني  االتحاد 

شكوى من وزارة العمل بسبب تحقيق صحافي (٩/٢).

نتيجة  ا�سرائيلية  السجون  داخل  السايح  بسام  اÇسير  الصحافي  وفاة  طغت  الغربية،  الضفة  وفي 

شهر  خالل  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  على  االنتهاكات  مجمل  على   (٩/٨) الطبي  ا�همال 

تركمان  محمد  الصحافي  المصّور  ا�سرائيلية  القوات  إصابة  أبرزها  كان  والتي   ،٢٠١٩ أيلول/سبتمبر 

الروائية  بيرزيت  جامعة  في  ا�عالم  أستاذة  واعتقالها   ،(٩/١١) بالمّطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة 

باهظة  مالية  بكفالة   Âيوم  ١٦ بعد  عنها  وا�فراج   (٩/١) "التحريض"  بتهمة  البرغوثي  وداد  والشاعرة 

وبشروط قاسية، إضافة إلى مْنعها الصحافية مجدولين حسونة من السفر عبر معبر الكرامة (٩/١٩).

أما فلسطينيÂ، فقد كان الفتÂ التأجيل المتكرر للمحاكمات، حيث أّجلت محكمة صلح رام اå قضية 

رامي  ين  الصحافيَّ وقضية   ،(٩/١٠) اÇول/أكتوبر  تشرين   ٢٢ إلى  الجديد"  "العربي  صحيفة  مكتب  إغالق 

سمارة ونائلة خليل بتهمة "القدح والتشهير" إلى ٥ تشرين الثاني/نوفمبر (٩/٨).
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وفي أراضي الـ٤٨، استمر مسلسل المماطلة في المحاكمات الذي تمارسه السلطات ا�سرائيلية على 

الّلد جلسة جديدة في  ٢٠١٩، فعقدت محكمة  أيلول/سبتمبر  والثقافية خالل شهر  ا�عالمية  الساحة 

إثر  والتشهير"  "القذف  بتهمة  إسرائيلي  ضابط  ِقبل  من  بكري  محمد  المخرج  ضد  المرفوعة  القضية 

ظهوره في فيلم بكري "جنين جنين" في العام ٢٠٠٢ وأّجلتها إلى موعد غير محدد (٩/٢٣)، فيما أّجلت 

للشاعرة  المركزية   المحكمة  تبرئة  قرار  العامة  النيابة  استئناف  في  التداول  جلسة  العليا  المحكمة 

أحمد  الصحافي  صفحة  فحّظرت  "فايسبوك"  إدارة  أما   .(٩/٨)  Âالحق ُيحّدد  موعد  إلى  طاطور  دارين 

جالجل لمدة أسبوع بسبب نشره خبرÞ عن وفاة أسير (٩/٨).


