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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  ُيغطيها،  التي  األربعة  البلدان  في   ،٢٠٢٠ أيلول/سبتمبر  شهر  خالل  والفّنانين 

وسوريا واألردن وفلسطين.
لبنان  فقد تواصلت االعتداءات بالضرب على الصحافّيين والمصّورين والمراسلين في 
وطاولت أربعة منهم فيما ُمنع ثالثة من التغطية واسُتدعي أربعة آخرون وناشط وراقص 
القوات اإلسرائيلية ثالثة مصّورين  بالقتل. واستهدفت  للتحقيق وتلّقت إعالمية تهديدًا 
مع  الفلسطيني  األمن  حّقق  حيث  الغربية،  الضفة  في  الغاز  بقنابل  فلسطينّيين 
مع  مباحثها  وحّققت  غزة  على مصّور في  "حماس"  اعتدت شرطة  فيما  صحافيوُمخِرج، 
الـ٤٨ وتعّرض فّنان لحملة  أراضي  صحافي، واحتجزت الشرطة اإلسرائيلية صحافيًا في 
القضاء بقضايا نشر، واحُتجز صحافي في  أمام  أردنّيين  أربعة صحافيين  تحريض. ومُثل 
تفاصيل  أما  التغطية.  من  إعالمي  ناشط  وُمنع  العمل  عن  إعالمي  وأوقف  سوريا 

االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي: 
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لبنان 
أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠

ين رياض طوق وديما صادق والناشط فاروق يعقوب النيابة العامة تستدعي اإلعالميَّ



تعّددت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في لبنان خالل شهر أيلول/سبتمبر 
٢٠٢٠، وكان أبرزها االعتداء بالضرب على فريق عمل قناة "الجديد" الذي ضّم المراسلة 
ليال سعد والمصّور سمير أسمر، ومصّور  صحيفة "النهار" نبيل اسماعيل أثناء عملهم 
اإلعالمي  لبنان  في  المصّور  بيت  جمعية  رئيس  على  اإلعتداء  تّم  وكذلك  الصحافي. 
موقع  عمل  فريق  الله"  "حزب  من  عناصر  ومنعت  تغريدة،  بسبب  بالضرب  جابر  كامل 
حّققت  حين   وفي  قانا.  عين  في  والتصوير  التغطية  من  انترناشونال"  بيروت  "صوت 
طوق  رياض  اإلعالمي  الشعب"  "بإسم  برنامج  مقّدم  مع  التمييزية  العامة  النيابة 
رئيس  من  مقّدمة  شكوى  خلفية  على  يعقوب  فاروق  والناشط  صادق  ديما  واإلعالمية 
والنائب  بستاني  ندى  السابقة  والمياه  الطاقة  وزيرة  اّدعت  بّري،  نبيه  النواب  مجلس 
المرصد  ومنّسق  طوق  رياض  واإلعالمي  في"  تي  "أم  قناة  على  خليل  أبي  سيزار 
وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  واستدعى  سابا،  شارل  للفساد  اللبناني 
ين أسعد بشارة ونوفل ضو، والذي تم التحقيق معه أيضًا من  الملكية الفكرية الصحافيَّ
الراقص  العسكرية  المحكمة  واستدعت  تغريدات،  خلفية  على  الجنائية"  "المباحث  ِقبل 

ألكسندر بوليكيفيتش بسبب مشاركته في إحدى التظاهرات في بيروت.

تطبيق  على  رقمها  على  بالقتل  تهديد  رسالة  صادق  ديما  اإلعالمية  تلّقت  ذلك،  إلى 
بحجة  جاد غصن  اإلعالمي  مع  تعاقدها  السعودية  "الشرق"  قناة  وأنهت  اب"،  "واتس 

عدم توافر المستندات الضرورية لمزاولة العمل. وفي ما يلي أبرز التفاصيل: 

(٩/٤): متظاهرون يعتدون على طاقم قناة "الجديد" في منطقة مرفأ بيروت

اعتدى عدد من المتظاهرين على فريق عمل قناة "الجديد" الذي ضّم المراسلة ليال سعد والمصّور 
سمير أسمر، في منطقة مرفأ بيروت أثناء تغطيتهما ذكرى مرور شهر على االنفجار الذي دّمر المرفأ 
ومحيطه واألحياء المجاورة، واعتدوا بالضرب على أسمر، على خلفية تقرير كان قد ُعرض في إحدى 

"الجديد". نشرات 
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ين رياض طوق وديما صادق والناشط فاروق يعقوب (٩/١٢): النيابة العامة تستدعي اإلعالميَّ

 (MTV) في"  تي  "أم  قناة  على  الشعب"  "بإسم  برنامج  مقّدم  التمييزية  العامة  النيابة  استدعت 
اإلعالمي رياض طوق واإلعالمية ديما صادق والناشط فاروق يعقوب، على خلفية شكوى مقّدمة 
األخبار  ونشر  والتحقير،  والذم  والقدح  النعرات،  "إثارة  بتهم  بّري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  من 
الكاذبة"، على خلفية حلقة من البرنامج سّلطت الضوء على قضية إطالق الرصاص الحّي من قبل 
أيام  ثالثة  وبعد  بصرهم.  وفقدانهم  عيونهم  فقء  إلى  أدى  ما  المتظاهرين  على  المجلس  حرس 
بري  إلى  باالستماع  وطالبوا  إليهم،  المنسوبة  التهم  رفضوا  حيث  إفادتهم،  إلى  النيابة  استمعت 

كشاهد كي يخبر من يعطي األوامر لحرس المجلس ومن يحاسبهم.

(٩/١٤): عنصر مسّلح يعتدي على المصّور نبيل اسماعيل أثناء تغطيته إشكاًال في سن الفيل

نبيل  "النهار"  صحيفة  في  التصوير  قسم  رئيس  على  المدني  باللباس  مسّلح  أمن  عنصر  اعتدى 
اللبنانية" وحرس  أثناء تغطيته اإلشكال الذي حصل بين مناصري حزب "القوات  اسماعيل بالضرب، 

المركز الرئيسي لـ"التيار الوطني الحّر" في مبنى ميرنا الشالوحي في منطقة سن الفيل. 

(٩/١٤): االعتداء على اإلعالمي كامل جابر في كفررمان بسبب تغريدة

ورئيس  الجنوبي  للبنان  الثقافي  المجلس  رئيس فرع  كفررمان ونجله على  بلدية  رئيس  نائب  اعتدى 
جمعية بيت المصّور في لبنان اإلعالمي كامل جابر بالضرب والشتم في مبنى البلدية، على خلفية 

تغريدة على "تويتر" (Twitter)، ومشاكل سابقة تتعّلق بقطع طريق تؤدي إلى منزل جابر.

توفر  عدم  بحجة  غصن  جاد  اإلعالمي  مع  تعاقدها  ُتنهي  السعودية  "الشرق"  قناة   :(٩/١٨)
المستندات

"عدم  بحجة  غصن  جاد  اإلعالمي  مع  تعاقدها  دبي،  في  ومقّرها  السعودية  "الشرق"  قناة  أنهت 
توفر المستندات الضرورية" لمزاولة العمل. وكان غصن قد تعّرض في ٢٦ آب/أغسطس الماضي 
لحملة تحريض عبر مواقع التواصل من ِقبل ناشطين سعوديين ولبنانيين، بعد أن أعلن على حسابه 
"الشرق"،  قناة  إلى  وانتقاله  "الجديد"  قناة  استقالته من   (Facebook) "فايسبوك"  على  الخاص 
المملكة  فيها  يهاجم  على"تويتر"  له  قديمة  تغريدات  بسبب  القناة  إلى  انضمامه  عارضوا  حيث 

السعودية وولّي العهد.
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(٩/١٨): "المباحث الجنائية" تستدعي الصحافي نوفل ضو بسبب تغريدات على "تويتر"

المركزية الصحافي والكاتب نوفل ضو بسبب شكوى مقّدمة من  الجنائية  المباحث  استدعى مكتب 
وزير الصحة حمد حسن، على خلفية تغريدات على "تويتر" تتعّلق باألدوية اإليرانية وكيفية دخولها 
إلى  المذكور  المكتب  استمع  أيام  خمسة  وبعد  األوروبية.  المختبرات  موافقة  دون  من  لبنان  إلى 
افادة ضو، الذي أكد حق كل إعالمي وصحافي بتسليط الضوء على كل القضايا وتحديدًا في ملف 

األدوية اإليرانية.

(٩/٢٠): المحكمة العسكرية تستدعي الراقص ألكسندر بوليكيفيتش بسبب مشاركته في تظاهرة

بتهمة  أيام،  أربعة  بعد  أمامها  للمثول  بوليكيفيتش  ألكسندر  الراقص  العسكرية  المحكمة  استدعت 
شهر  في  لبنان  مصرف  أمام  تظاهرة  في  مشاركته  خلفية  على  األمنية"،  القوى  وذّم  "مقاومة 

كانون الثاني/يناير الماضي، ولكن تّم تأجيل الجلسة إلى وقت ُيحّدد الحقًا. 

(٩/٢٢): عناصر من "حزب الله" تمنع مراسًال ومصّوَرْين من التغطية في عين قانا

وزميله  شنطف  ربيع  انترناشونال"  بيروت  "صوت  موقع  الله"مراسل  لـ"حزب  تابع  عنصر  منع 
لتغطية  الجنوبية  قانا  عين  بلدة  تواجدهما في  أثناء  والتصوير،  التغطية  السيد من  المصّور محمود 
االنفجار الذي وقع فيها، فيما أعلن مصّور آخر أن عناصر من الحزب منعته من التصوير في المنطقة 

نفسها.

(٩/٢٥): دعويان على قناة "أم تي في" واإلعالمي رياض طوق ومنسق المرصد اللبناني للفساد

تقّدمت وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني بدعوى قضائية بحّق قناة "أم تي في" ممثلة 
رياض  اإلعالمي  القناة  على  الشعب"  "بإسم  برنامج  ومقّدم  المّر،  ميشال  إدارتها  مجلس  برئيس 
خلفية  على  والتحقير"،  والذم  "القدح  بتهم  سابا،  شارل  للفساد  اللبناني  المرصد  ومنسق  طوق، 
فساد  وشبهات  الطاقة  وزارة  في  الصفقات  وتناولت  يومين  قبل  عرُضها  تّم  البرنامج  من  حلقة 

وسوء إدارة. وبعد ثالثة أيام
بحّق  قضائية  بدعوى  بويز  ماجد  المحامي  القانوني  وكيله  بواسطة  خليل،  أبي  سيزار  النائب  تقّدم 
والذّم  "القدح  بتهم  متدخًال،  أو  فاعًال  أو  شريكًا  التحقيق  يظهره  من  وكل  وسابا  وطوق  القناة 

الحلقة نفسها. والتحقير"، على خلفية 
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ين نوفل ضو وأسعد بشارة (٩/٢٩): مكتب "جرائم المعلوماتية" ُيحّقق مع الصحافيَّ

وأسعد  ضو  نوفل  ين  الصحافيَّ مع  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  حّقق 
تغريدات لهما  ٢٠١٧، على خلفية  العام  أبي خليل في  النائب سيزار  إثر شكوى مقّدمة من  بشارة، 

تتعّلق بملف البواخر ووزارة الطاقة.

(٩/٢٩): اإلعالمية ديما صادق تتلّقى تهديدًا بالقتل بسبب منشوراتها

عبر رسالة خاصة على رقمها على تطبيق "واتس اب"  بالقتل  تهديدًا  تلّقت اإلعالمية ديما صادق 
على  وابنتها،  والدتها  إلى  وكذلك  نابية  بكلمات  إليها  واإلساءة  شتمها  إلى  إضافة   ،(WhatsApp)

خلفية منشورات لها على مواقع التواصل اإلجتماعي.
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سوريا
أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠

هيئة تحرير الشام تعتقل الناشط كنانة هنداوي في إدلب



شهدت الساحة اإلعالمية والثقافية في سوريا خالل شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، توقيف 
الكهرباء في طرطوس، وإيقاف  تحقيق عن  كنان وقاف بسبب  الصحافي  النظام  أجهزة 
أيام  أربعة  العمل  عن  رضوان  بشار  اإلعالمي  أم"  أف  "سوريانا  وإذاعة  تلفزيون  إدارة 
في حماة، ومنع إدارة مخيم "لستم وحدكم" في ريف إدلب الناشط كنانة هنداوي من 

التصوير. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

الكهرباء في  النظام توقف الصحافي كنان وقاف بعد استدعائه بسبب تحقيق عن  أجهزة   :(٩/٢)
طرطوس

بعد  وقاف  كنان  السوري  الصحافي  طرطوس،  محافظة  في  السوري  النظام  سلطات  أوقفت 
استدعائه للتحقيق معه "من ِقبل األجهزة المختصة"، على خلفية تحقيق صحفي نشره في صحيفة 
كهروضوئية.. فساد  كهرباء طرطوس محطات  ملف  تفتح  "الوحدة  عنوان  تحت  الحكومية  "الوحدة" 

موصوف واختراع اسمه الكهرباء".

(٩/٥): إدارة مخيم "لستم وحدكم" في ريف إدلب تمنع الناشط كنانة هنداوي من التصوير

منعت إدارة مخيم "لستم وحدكم" في كفر سولين في ريف إدلب، الناشط اإلعالمي السوري كنانة 
عبد الوهاب هنداوي من التصوير أثناء إعداده تقريرًا إنسانيًا من المخيم.

(٩/١٢):  إذاعة "سوريانا أف أم" توقف اإلعالمي بشار رضوان عن العمل أربعة أيام في حماة

و"استديو  "عالمكشوف"  برنامَجي  مقّدم  أم"،  أف  "سوريانا  وإذاعة  تلفزيون  إدارة  أوقفت 
الهواء  على  اتصاله  بسبب  حماة،  في  أيام  أربعة  العمل  عن  رضوان  بشار  اإلعالمي  الخدمات" 

مباشرة مع محافظ حماة قبل ثالثة أيام، حيث غضب خالله األخير وأغلق الخط بوجهه.
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األردن
أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠

األجهزة األمنية األردنية توقف الصحافي وليد حسني بتهمة قدح وذّم



١٢مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ (ا�ردن)
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أيلول/سبتمبر  شهر  خالل  األردن  في  القضاء  أمام  الصحافيين  مثول  وتيرة  تصاعدت 
٢٠٢٠. فقد مُثل الصحافي وليد حسني أمام مّدعي عام الزرقاء بعد يوم على توقيفه 
من ِقبل األجهزة األمنية من داخل سيارته في أحد شوارع عّمان بتهمة قدح وذّم على 
الراميني  أسامة  الصحافّيان  مُثل  أيام  ثالثة  وبعد  طلب،  بكّف  وخرج  نشر  قضية  خلفية 
وجهاد أبو بيدر أمام المّدعي العام نفسه في القضية عينها وخرجا بكّف طلب مماثل، 
فيما مُثل الصحافي جهاد أبو بيدر أمام محكمة بداية عّمان واستمعت إليه في قضية 

"دمغة الذهب".
وأّجلت  قسرًا،  قطاوي  تهاني  المذيعة  خدمات  األردني  التلفزيون  أنهى  ذلك،  إلى 
إلى  الملف  إعادة  قررت  ثم  سالمة  نضال  الصحافي  قضية  في  الحكم  عّمان  محكمة 

المّدعي العام. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(٩/١): التلفزيون األردني ُينهي خدمات المذيعة تهاني قطاوي قسرًا

تهاني قطاوي،  للتلفزيون  ميدانية  لتقارير  والمذيعة  المعّدة  خدمات  األردني  التلفزيون  إدارة  أنهت 
قسرًا وقبل أربعة أشهر من انتهاء مدة عقدها، حيث اتصلت بها موظفة في اإلدارة وأبلغتها بإنهاء 
التلفزيون لمعرفة  إلى مقّر  اليوم نفسه  خدماتها من دون أن توضح األسباب. وعندما ذهبت في 
السبب والحصول على نسخة من كتاب إنهاء العقد، اكتشفت أنه تّم وضع اسمها عند األمن على 

الباب لمنعها من الدخول.

(٩/٢): األجهزة األمنية توقف الصحافي وليد حسني بتهمة قدح وذّم والمّدعي العام ُيخرجه بكّف 
طلب

أوقفت األجهزة األمنية األردنية الصحافي في صحيفة "األنباط" وليد حسني واقتادته من سيارته 
"قدح  بتهمة  عليه  للقبض  تعميم صادر  على  بناًء  "الرشيد"،  أمن  مركز  إلى  عّمان  أحد شوارع  في 
راكان  األردنيين  الصحافيين  نقيب  وتمّكن  القضية.  عن  أخرى  تفاصيل  أي  معرفة  دون  من  وذّم"، 
عام  مّدعي  أمام  مُثل  التالي  اليوم  صباح  وفي  لتكفيله.  موافقة  على  الحصول  من  السعايدة 
الشكوى  أن  تبّين  حيث  بحّقه،  طلب  بكّف  قرار  صدور  بعد  فورًا  سبيله  إخالء  وتّم  الزرقاء،  محافظة 
الماضي  خلفية نشره في شهر شباط  على  الزرقاء،  يعيش في  جاءت من مواطن  المقّدمة ضّده 
على موقع "عين نيوز" خبرًا عن المواطن المذكور يفيد بقيامه بحرق زوجته بالماء الساخن واالعتداء 

المبّرح. بالضرب  عليها 



١٣مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ (ا�ردن)
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الزرقاء ويخرجان بكّف  أبو بيدر يمُثالن أمام مّدعي عام  الراميني وجهاد  الصحافّيان أسامة   :(٩/٦)
طلب

مُثل الصحافّيان األردنيان أسامة الراميني من موقع "أخبار البلد" اإللكتروني، وجهاد أبو بيدر الذي 
إخالء  وتّم  المصالحة،  أيمن  الزرقاء  عام محافظة  أمام مدعي  إلكتروني،  أكثر من موقع  يتعاون مع 
بسببها  أوقف  التي  نفسها  الشكوى  خلفية  على  بحّقهما،  طلب  كّف  قرار  صدور  بعد  سبيلهما 

زميلهما وليد حسني قبل أربعة أيام، وُحّولت القضية إلى القضاء المدني.

المّدعي  إلى  الملف  وُتعيد  نضال سالمة  الصحافي  بقضية  الحكم  تؤّجل  عّمان  محكمة   :(٩/١٣)
العام 

الصحافي  قضية  في  نفسه  اليوم  في  مقّررة  كانت  التي  النطق  جلسة  عّمان  بداية  محكمة  أّجلت 
نضال سالمة من موقع "جراسا" اإللكتروني على خلفية تغريدة، بناء على طلب شخصي منه، آمًال 
في أن يكون الحكم مخّففًا بسبب وضعه الصحي حيث يعاني من مرض السكري الحاد في الجسم، 
على أن ُيحضر معه تقريرًا طبيًا ُيثبت وضعه الصحي. وبعد التأجيل أربعة أيام، قررت القاضية التي 
غير مبشر  اعتبرها سالمة "مؤشرًا  العام، في خطوة  المّدعي  إلى  الملف  إعادة  القضية  تنظر في 

القضية". في 

(٩/٢٣): محكمة بداية عّمان تستمع إلى الصحافي جهاد أبو بيدر بقضية "دمغة الذهب"

والنظر في  أقواله  إلى  عّمان، لالستماع  بداية  أمام محكمة  بيدر  أبو  جهاد  األردني  الصحافي  مُثل 
الماضي،  العام  من  نيسان/أبريل  شهر  منذ  بحقه  المنظورة  القضية  في  عنه،  الدفاع  بيانات 

والمعروفة بقضية "دمغة الذهب".
وُتعّد هذه جلسة االستماع األخيرة، ومن المتوقع أن تكون جلسة النطق بالحكم خالل أسبوعين.



١٤مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ (فلسطين)
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فلسطين
أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠

القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي طارق أبو زيد بعد دهم منزله في نابلس



١٥مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

شهر  خالل  غزة  قطاع  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  اإلنتهاكات  شريط  سّجل 
بالضرب  النّخالة  أمجد  المصّور  حركة "حماس" على  اعتداء شرطة   ،٢٠٢٠ أيلول/سبتمبر 
مباحث  وتحقيق  "كورونا"،  فيروس  انتشار  بسبب  التجّول  حظر  ساعات  في  لخروجه 
على  حسابه  على  الشائعات  "نشر  بتهمة  حّسان  يوسف  الصحافي  مع  "حماس" 

فايسبوك". وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٩/١): شرطة "حماس" تعتدي بالضرب على المصّور أمجد النّخالة وتقتحم منزله

المصّور  على  غزة  مدينة  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابع  الشرطة  جهاز  من  عناصر  اعتدت 
التلفزيوني الحّر أمجد النّخالة بالضرب، واعتقلت والده وأحد أشقائه، بتهمة الخروج في ساعات حظر 
التجّول بسبب انتشار فيروس كورونا في القطاع، ثم عادت بعد واقتحمت المنزل من دون أمر من 

العامة. النيابة 

(٩/٥): مباحث "حماس" ُتحّقق مع الصحافي يوسف حّسان بعد استدعائه بسبب منشوراته

مع  غزة  قطاع  جنوب  رفح  مدينة  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابع  العامة  المباحث  جهاز  حّقق 
على  حسابه  على  الشائعات  "نشر  بتهمة  استدعائه  على  يوم  بعد  حّسان،  يوسف  الحّر  الصحافي 

فايسبوك"، على خلفية منشوراته التي تنتقد حكومة "حماس".

التقرير الشهري/أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ (فلسطين)

قطاع غزة
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تابعت القوات اإلسرائيلية اعتداءاتها على المصّورين الفلسطينّيين في الضفة الغربية 
أبو نعمة  أبو شقرة وعادل  كّالً من هشام  ٢٠٢٠، فاستهدفت  أيلول/سبتمبر  خالل شهر 

وعالء بدارنة بقنابل الغاز أثناء تغطيتهم مسيرة قرب مدينة نابلس.

وفي حين حّقق جهاز األمن الوقائي الفلسطيني في مدينة نابلس مع الصحافي سامر 
خويرة حول مصادره في عمله الصحافي، والمخرج كنعان كنعان حول عمله في فضائية 
نفسه  الجهاز  قبل  من  معتقًال  كان  الذي  ظاهر  الرحمن  عبد  بالمخرج  وعالقته  "النجاح" 
ين رامي  د اعتقاله ١٥ يومًا قبل إطالق سراحه، أّجلت محكمة رام الله قضية الصحافيَّ وُمدِّ
سمارة ونائلة خليل إلى ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.  وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٩/٣): محكمة نابلس ُتمّدد اعتقال المخرج عبد الرحمن ظاهر ١٥ يومًا

مّددت محكمة الصلح في نابلس اعتقال المخرج عبد الرحمن ظاهر ١٥ يومًا، وأطلقت سراحه في ٢١ 
وإثارة  بالسلطة،  "الذّم  بتهم  يومًا،   ٣٥ دام  اعتقال  بعد  أردني،  دينار  آالف   ٥ عدلية  بكفالة  أيلول 
خلفية  على  اإللكترونية،  الجرائم  قانون  بحسب  الفزع"  إثارة  بقصد  أخبار  ونقل  الطائفية،  النعرات 

منشور له على "فايسبوك" (Facebook) ومشاركته في برامج إعالمية ناقدة.

ين رامي سمارة ونائلة خليل (٩/٣): محكمة رام الله تؤّجل قضية الصحافيَّ

قّررت محكمة الصلح في رام الله تأجيل النظر في قضية الصحافي الحّر رامي سمارة ومراسلة مركز 
"سكايز" في الضفة الغربية الزميلة نائلة خليل، بتهمة "القدح والتشهير" في الدعوى المقّدمة من 

ِقبل مدير "مركز إعالم النجاح" غازي مرتجى، إلى ١٧ شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

(٩/٢٥): القوات اإلسرائيلية تستهدف ثالثة مصّورين بقنابل الغاز قرب نابلس

أبو شقرة، ومصّور وكالة  كّالً من مصّور وكالة "األناضول" هشام  القوات اإلسرائيلية  استهدفت 
الغاز  بقنابل  بدارنة  عالء   (EPA) األوروبية"  "الوكالة  ومصّور  نعمة،  أبو  عادل   (Reuters) "رويترز" 
االستيطان في  لمناهضة  تغطيتهم مسيرة  باختناق، خالل  إصابتهم  إلى  أّدى  ما  للدموع،  المسّيل 

قرية عصيرة القبلية قرب مدينة نابلس.

١٦مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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التقرير الشهري/أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ (فلسطين)

الضفة الغربية
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(٩/٢٨): األمن الوقائي في نابلس ُيحّقق مع الصحافي سامر خويرة بعد استدعائه

حّقق جهاز األمن الوقائي الفلسطيني في مدينة نابلس مع اإلعالمي في راديو "حياة" الصحافي 
سامر خويرة ساعتين، بعد ستة أيام على استدعائه، وترّكز التحقيق على مصادره التي تتعّلق بعمله 

الصحافي.

(٩/٣٠): األمن الوقائي في نابلس يستدعي المخرج كنعان كنعان ٥ مرات من دون تهمة

كنعان  المخرج في فضائية "النجاح"  نابلس  الفلسطيني في مدينة  الوقائي  استدعى جهاز األمن 
صبري حسن كنعان للتحقيق، وهو االستدعاء الخامس خالل شهر أيلول من دون توجيه أي تهمة له، 
وتركز التحقيق معه حول عمله الصحافي في الفضائية، وإذا كان له أي نشاط مع حركة "حماس"، 

وعن عالقته بالمخرج عبد الرحمن ظاهر الذي كان معتقًال لدى الجهاز ويعمل في الفضائية نفسها.

١٧مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ (فلسطين)
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واصلت الشرطة اإلسرائيلية انتهاكاتها بحّق المصّورين الفلسطينّيين في أراضي الـ٤٨ 
خالل شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، فاحتجزت المصّور محمد ادكيدك ٨ ساعات بتهمة تصوير 
منزل مهّدد بالهدم وموقع عسكري، في حين قّدم المستشار القضائي الحكومي موقفًا 
داعمًا لضابط إسرائيلي رفع قضية ضّد المخرج محمد بكري بتهمة "القذف والتشهير". 
دين مسلمين في  رجال  ِقبل  من  تحريض  لحملة  بدارنة  نضال  الفّنان  تعرض  ذلك،  إلى 
يلي  ما  وفي  والفسوق".  والكفر  األديان  "ازدراء  بحجة  عرض  تقديم  من  لمنعه  الجليل 

التفاصيل:  أهم 

احتجزت  القدس  في  منزله  دهم  بعد  ادكيدك  محمد  المصّور  تحتجز  اإلسرائيلية  الشرطة   :(٩/٣)
الشرطة

العيساوية، وصادرت  قرية  منزله في  دهم  بعد  ٨ ساعات  ادكيدك  محمد  الحّر  المصّور  اإلسرائيلية 
جميع معّداته، بتهمة "تصوير منزل مهّدد بالهدم وموقع عسكري" باستخدام طائرة مسّيرة. وُأطلق 

سراحه بكفالة مالية وتعّهده بالمثول أمام التحقيق إذا تّم استدعاؤه مجّددًا. 

بكري  محمد  المخرج  ضّد  إسرائيلي  ضابط  موقف  يدعم  الحكومي  القضائي  المستشار   :(٩/٢٤)
قّدم

اّللد  مدينة  في  المركزية  المحكمة  إلى  مندلبيت  ابيحاي  اإلسرائيلية  للحكومة  القضائي  المستشار 
نيسيم  اإلسرائيلي  الضابط  ِقبل  من  بكري  محمد  المخرج  ضّد  المرفوعة  القضية  في  موقفه 
في  بكري  للمخرج  جنين"  "جنين  فيلم  في  األخير  ظهور  إثر  والتشهير"،  "القذف  بتهمة  مغناجي، 
كاذبة  "رواية  الفيلم قّدم  أن  اعتبر  كونه  لمغناجي  داعمًا  المستشار  اعُتبر موقف  ٢٠٠٢، حيث  العام 

مبالغ بها، ُتلحق ضررًا كبيرًا وعميقًا بمشاعر أوساط واسعة من الجمهور". 

تعّرض  الجليل  في  عرض  تقديم  من  لمنعه  تحريض  لحملة  يتعّرض  بدارنة  نضال  الفّنان   :(٩/٢٧)
الفّنان

الفلسطيني نضال بدارنة لحملة تحريض عبر مواقع التواصل االجتماعي، بعد مطالبة مجموعة من 
رجال الدين المسلمين من قرية مجد الكروم في الجليل بإلغاء عرض فني كان مقّررًا له في القرية، 
"زوم"  خاصية  على  المحّدد  بتاريخه  العرض  تقديم  وتم  والفسوق"،  والكفر  األديان  "ازدراء  بحجة 

(Zoom) ولم يتّم منعه.

١٨مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ (فلسطين)
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التقرير الشهري المختصر/أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
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التقرير
الشهري

المختصر

أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠



تواصلت االعتداءات بالضرب على الصحافّيين والمصّورين والمراسلين في لبنان خالل 
شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، وطاولت أربعة منهم فيما ُمنع ثالثة من التغطية واسُتدعي 
أربعة آخرون وناشط وراقص للتحقيق وتلّقت إعالمية تهديدًا بالقتل. واستهدفت القوات 
حّقق  حيث  الغربية،  الضفة  في  الغاز  بقنابل  فلسطينيين  مصّورين  ثالثة  اإلسرائيلية 
األمن الفلسطيني مع صحافي وُمخِرج، فيما اعتدت شرطة "حماس" على مصّور في 
غزة وحّققت مباحثها مع صحافي، واحتجزت الشرطة اإلسرائيلية صحافيًا في أراضي الـ

بقضايا  القضاء  أمام  أردنّيين  صحافيين  أربعة  ومُثل  تحريض.  لحملة  فّنان  وتعّرض   ٤٨
إعالمي من  ناشط  وُمنع  العمل  عن  إعالمي  وأوقف  واحُتجز صحافي في سوريا  نشر، 
التغطية. أما تفاصيل االنتهاكات في كل من البلدان األربعة التي يغطيها مركز الدفاع 
فجاءت  وفلسطين،  واألردن  وسوريا  لبنان  "سكايز"،  والثقافية  اإلعالمية  الحريات  عن 

على الشكل اآلتي:

 ،٢٠٢٠ أيلول/سبتمبر  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تعّددت  لبنان،  في 
وكان أبرزها االعتداء بالضرب على فريق عمل قناة "الجديد" الذي ضّم المراسلة ليال سعد والمصّور 
سمير أسمر (٩/٤)، ومصّور  صحيفة "النهار" نبيل اسماعيل (٩/١٤) أثناء عملهم الصحافي. وكذلك 
لبنان اإلعالمي كامل جابر بالضرب بسبب تغريدة  تّم اإلعتداء على رئيس جمعية بيت المصّور في 
(٩/١٤)، ومنعت عناصر من "حزب الله" فريق عمل موقع "صوت بيروت انترناشونال" ومصّورًا آخر 
من التغطية والتصوير في موقع انفجار في بلدة عين قانا الجنوبية (٩/٢٢). وفي حين حّققت النيابة 
ديما صادق  رياض طوق واإلعالمية  اإلعالمي  الشعب"  برنامج "بإسم  التمييزية مع مقّدم  العامة 
والناشط فاروق يعقوب بعد ثالثة أيام من استدعائهم على خلفية شكوى مقّدمة من رئيس مجلس 
النواب نبيه بّري (٩/١٢)، اّدعت وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني (٩/٢٥) والنائب سيزار أبي 
خليل (٩/٢٨) على قناة MTV واإلعالمي رياض طوق ومنّسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا، 
بشارة  أسعد  ين  الصحافيَّ الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  واستدعى 
خلفية  على  الجنائية"  "المباحث  ِقبل  من  أيضًا  معه  التحقيق  تم  قد  كان  الذي   (٩/٢٩) ضو  ونوفل 
مشاركته  بسبب  بوليكيفيتش  ألكسندر  الراقص  العسكرية  المحكمة  استدعت  كما   ،(٩/١٨) تغريدات 

في إحدى التظاهرات في بيروت (٩/٢٠).
تطبيق "واتس اب"  رقمها على  بالقتل على  تهديد  رسالة  ديما صادق  اإلعالمية  تلّقت  ذلك،  إلى 
توافر  عدم  بحجة  غصن  جاد  اإلعالمي  مع  تعاقدها  السعودية  "الشرق"  قناة  وأنهت   ،(٩/٢٩)

المستندات الضرورية لمزاولة العمل (٩/١٨).

أجهزة  توقيف   ،٢٠٢٠ أيلول/سبتمبر  والثقافية خالل شهر  اإلعالمية  الساحة  سوريا، شهدت  وفي 
النظام الصحافي كنان وقاف بسبب تحقيق عن الكهرباء في طرطوس (٩/٢)، وإيقاف إدارة تلفزيون 
وإذاعة "سوريانا أف أم" اإلعالمي بشار رضوان عن العمل أربعة أيام في حماة (٩/١٢)، ومنع إدارة 

مخيم "لستم وحدكم" في ريف إدلب الناشط اإلعالمي كنانة هنداوي من التصوير (٩/٥).
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وفي األردن، تصاعدت وتيرة مثول الصحافيين أمام القضاء خالل شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠. فقد 
مُثل الصحافي وليد حسني أمام مّدعي عام الزرقاء بعد يوم على توقيفه من ِقبل األجهزة األمنية 
بكّف طلب  وخرج  نشر  خلفية قضية  على  وذّم  قدح  بتهمة  عّمان  أحد شوارع  داخل سيارته في  من 
العام نفسه  المّدعي  أمام  بيدر  أبو  الراميني وجهاد  الصحافّيان أسامة  أيام مُثل  ثالثة  (٩/٢)، وبعد 
أمام محكمة  بيدر  أبو  الصحافي جهاد  (٩/٦)، فيما مُثل  بكّف طلب مماثل  عينها وخرجا  القضية  في 

بداية عّمان واستمعت إليه في قضية "دمغة الذهب" (٩/٢٣).
إلى ذلك، أنهى التلفزيون األردني خدمات المذيعة تهاني قطاوي قسرًا (٩/١)، وأّجلت محكمة عّمان 

الحكم في قضية الصحافي نضال سالمة (٩/١٣) ثم قررت إعادة الملف إلى المّدعي العام. 

الفلسطينّيين  خالل  المصّورين  اعتداءاتها على  القوات اإلسرائيلية  تابعت  الغربية،  الضفة  وفي 
بدارنة  وعالء  نعمة  أبو  وعادل  شقرة  أبو  هشام  من  كّالً  فاستهدفت   ،٢٠٢٠ أيلول/سبتمبر  شهر 

بقنابل الغاز أثناء تغطيتهم مسيرة قرب مدينة نابلس (٩/٢٥).
وفي حين حّقق جهاز األمن الوقائي الفلسطيني في مدينة نابلس مع الصحافي سامر خويرة حول 
مصادره في عمله الصحافي (٩/٢٨)، والمخرج كنعان كنعان حول عمله في فضائية "النجاح" (٩/٣٠) 
يومًا   ١٥ اعتقاله  د  وُمدِّ الجهاز نفسه  كان معتقًال من قبل  الذي  الرحمن ظاهر  عبد  بالمخرج  وعالقته 
ين رامي سمارة ونائلة خليل إلى ١٧  قبل إطالق سراحه (٩/٣)، أّجلت محكمة رام الله قضية الصحافيَّ

 .(٩/٣) المقبل  الثاني/نوفمبر  تشرين 

شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  اإلنتهاكات  شريط  سّجل  غزة،  قطاع  وفي 
بالضرب لخروجه في  النّخالة  المصّور أمجد  اعتداء شرطة حركة "حماس" على   ،٢٠٢٠ أيلول/سبتمبر 
ساعات حظر التجّول المفروض بسبب انتشار فيروس "كورونا" (٩/١)، وتحقيق مباحث "حماس" مع 

الصحافي يوسف حّسان بتهمة "نشر الشائعات على حسابه على فايسبوك" (٩/٥).

خالل  الفلسطينّيين  المصّورين  بحّق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  واصلت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
مهّدد  منزل  تصوير  بتهمة  ساعات   ٨ ادكيدك  محمد  المصّور  فاحتجزت   ،٢٠٢٠ أيلول/سبتمبر  شهر 
لضابط  داعمًا  موقفًا  الحكومي  القضائي  المستشار  قّدم  حين  في   ،(٩/٣) عسكري  وموقع  بالهدم 
إسرائيلي رفع قضية ضّد المخرج محمد بكري بتهمة "القذف والتشهير" (٩/٢٤). إلى ذلك، تعرض 
الفّنان نضال بدارنة لحملة تحريض من ِقبل رجال دين مسلمين في الجليل لمنعه من تقديم عرض 

بحجة "ازدراء األديان والكفر والفسوق" (٩/٢٧).
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