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احلريات االعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني

تمهيد
احلريات اإلعالمية والثقافية يف املشرق العربي
ترت ّنح بني القتل والقمع والرقابة والعنصرية

�أمين مهنا
«كان القمع عنوان العام املن�صرم ...مل يتعر�ض عمل ال�صحافيني يوم ًا للم�ضايقة �إىل هذا احلد،
ومل تكن الإجراءات الرقابية واالعتداءات على �سالمة ال�صحافيني يوم ًا كثرية �إىل هذا احلد» .بهذا
التو�صيف اخت�صرت منظمة «مرا�سلون بال حدود» واقع احلريات ال�صحافية يف العامل عام 2011
يف تقريرها الأخري .هذا الواقع ال�صعب برز ب�شكل وا�ضح يف البلدان الأربعة التي يغطيها عمل مركز
الدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية «�سكايز» ،لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني.
ميكن تلخي�ص م�شهد احلريات الإعالمية والثقافية يف دول امل�شرق العربي يف العام املن�صرم على
ال�شكل التايل:
يف لبنان ،برزت ظاهرتان تثريان القلق ال�شديد� :أو ًال ،ظاهرة االعتداء على ال�صحافيني من قبل
جهات غري ر�سمية� ،أي من قبل عنا�صر حزبية �أو متظاهرين �أو ما بات ُيعرف بـ«الأهايل» يف بع�ض
املناطق احل�سا�سة .ومل يكن �أي من طريف النزاع ال�سيا�سي يف لبنان بريئ ًا من هذه الت�صرفات .فقد
تعر�ض عدد كبري من ال�صحافيني العتداءات من قبل منا�صرين لرئي�س احلكومة اللبنانية ال�سابق
�سعد احلريري يوم  25كانون الثاين/يناير يف ما عرف بـ«يوم الغ�ضب ال�س ّني» �إثر تكليف الرئي�س
جنيب ميقاتي ت�شكيل احلكومة اجلديدة .كذلك تعر�ض م�ؤيدون لـ«حزب اهلل» لعدد من املرا�سلني
وامل�ص ّورين يف بلدة ال�سا وال�ضاحية اجلنوبية ويف بع�ض قرى اجلنوب ،على خلفية تغطية ق�ضية
خمالفات البناء والنزاع على ملكية الأرا�ضي.
ثاني ًا ،ظاهرة الرقابة .فقد كانت يد الرقابة ثقيلة على ال�سينما يف لبنان عام  ،2011مع منع
�أو اقتطاع �أجزاء من � 10أفالم� .أما �سبب معظم هذه القرارات فارتبط بالواقع ال�سيا�سي ،من
املحافظة على ال�سلم واال�ستقرار وعالقة لبنان ب�إيران و�سوريا� ،إىل اغتيال الرئي�س رفيق احلريري.
وعند ا�ستعرا�ض واقع احلريات يف لبنان ،يجدر التوقف عند بوادر �إرادة ر�سمية بـ«تنظيم» قطاع
الإعالم الإلكرتوين ،مع ما يثريه ذلك من خماوف .فلبنان كان الدولة الوحيدة يف ال�شرق الأو�سط
التي ال تُخ�ضع الإنرتنت لأي رقابة ،وال ميكن �إال التوج�س من نوايا رقابية ،تعك�س مزيج ًا من �سوء
الدراية التقنية واخللفيات ال�سيا�سية.
يف الأردنُ ،طبع العام يف بدايته باعتداءات متكررة على ال�صحافيني ،ال بل ا�ستهدافهم عمد ًا من
قبل عنا�صر �أمنية ومدنيني م�ؤيدين للحكومة ،خالل تظاهرات مطالبة بالإ�صالح ال�سيا�سي نظمت
يف ع ّمان ويف مدن �أخرى� .أما نهاية العام ،فتميزت بتدخالت ر�سمية عدة يف �ش�ؤون و�سائل الإعالم،
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ال �سيما ال�صحف ،من خالل فر�ض تعيينات م�س ّي�سة يف جمال�س الإدارة ،و�إقالة مديرين وحماولة
الت�أثري يف ما يتم ن�شره �أو حذفه من �صفحات اجلرائد واملواقع الإلكرتونية.
الو�ضع يف فل�سطني ت�أثر باالنق�سام بني حركتي «فتح» و«حما�س» .ففي قطاع غزة وال�ضفة الغربية
على ال�سواء ،عمدت ال�سلطات �إىل الت�شفي من ال�صحافيني املق ّربني من الطرف الآخر من دون
�أي احرتام لقد�سية العمل ال�صحايف ،من خالل �سل�سلة طويلة من اال�ستدعاءات والتوقيفات
واملحاكمات امل�س ّي�سة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،مل ترتدد �شرطة «حما�س» يف �ضرب ال�صحافيني واملدونني
والنا�شطني احلقوقيني واالعتداء عليهم بق�سوة خالل بداية احلركة ال�شبابية الفل�سطينية املطالبة
ب�إنهاء االنق�سام ال�سيا�سي� .أما يف ال�ضفة الغربية ،فظل ال�صحافيون عر�ض ًة للغاز امل�سيل للدموع
والر�صا�ص املطاطي والقنابل ال�صوتية الإ�سرائيلية ،ال �سيما خالل امل�سريات الأ�سبوعية املناه�ضة
لال�ستيطان وجلدار الف�صل ،حالهم حال زمالئهم يف �أرا�ضي الـ.48
�إىل ذلك ،تعر�ض املواطنون العرب يف �أرا�ضي الـ 48لتزايد خطري يف عدد القوانني والإجراءات
العن�صرية الإ�سرائيلية ،التي تق ّو�ض حقوقهم اللغوية والثقافية ،وت�ض ّيق على �أعمال اجلمعيات
احلقوقية العربية.
�أما اجلرح النازف فكان �سوريا .مئات االعتقاالت ،ع�شرات االعتداءات اجل�سدية� ،إ�ضافة �إىل 11
�صحافي ًا وكاتب ًا ونا�شط ًا حقوقي ًا و�أ�ستاذ ًا جامعي ًا قتلوا ،غالب ًا بوح�شية مريبة .وقد مت التنكيل بجثث
ال�ضحايا لتوجيه ر�سالة �إىل من قد يجر�ؤ على موا�صلة م�سرية املطالبة باحلرية والدميوقراطية؛ برز
ذلك مع اقتالع عي َن ّي امل�صور ال�صحايف فرزات جربان ،وذبح املغني ابراهيم القا�شو�ش وا�ستئ�صال
حنجرته ،وك�سر يدي ر�سام الكاريكاتور علي فرزات.
فقد كانت �سوريا عام  ،2011من دون �شك� ،أحد �أخطر الأماكن على ال�صحافيني يف العامل .فقد
منعت احلكومة ال�سورية ال�صحافيني من الدخول �إىل �أرا�ضيها لفرتة طويلة ،فار�ضة بذلك على
املرا�سلني الت�سلل �إىل داخل �سوريا ،والتعر�ض لأكرب املخاطر .وكان للمواطنني ال�صحافيني واملدونني
الق�سط الأكرب يف ن�شر ما يح�صل على الأر�ض من قمع وقتل وق�صف ،ما �أ�ضاف حتدي ًا جديد ًا على
العمل ال�صحايف هو الت�أكد من �صدقية ودقة املعلومات املن�شورة على مواقع التوا�صل االجتماعي
واملد ّونات.
باخت�صار ،كان العام � 2011أحد �أ�سو�أ ال�سنوات على �صعيد احلريات الإعالمية والثقافية يف املنطقة.
مع بداية العام  ،2012ويف حني بد�أت تلوح بوادر حت�سن طفيف يف و�ضع فل�سطني ،ال بد من ا�ستمرار
املراقبة الدقيقة لواقع التدخل الر�سمي يف �ش�ؤون ال�صحافة يف الأردن ،لكي ال ترخي الرقابة الذاتية
ظاللها على قطاع الإعالم هناك ب�شكل ي�صعب معاجلته الحق ًا .ويف لبنان� ،أ�صبح من ال�ضرورة
مبكان اتخاذ �إجراءات جريئة ملواجهة الرقابة وحماوالت اجلهات غري الر�سمية فر�ض معايريها
الثقافية على �سائر اللبنانيني ،واال�ستعداد ملواجهة �أي حماولة للت�ضييق على احلريات الإلكرتونية.
�أما العني والقلب والعقل ،فكلها م�شدودة �إىل �سوريا ،حيث �أو�ضاع ال�صحافيني واملرا�سلني ال�سوريني
والأجانب ت�شهد تدهور ًا خطري ًا يفر�ض على كل امل�ؤ�س�سات احلقوقية والق�ضائية الدولية اتخاذ
�أق�صى الإجراءات بحق مرتكبي �أعمال القتل ،واعتبار ا�ستهداف ال�صحافيني مبثابة جرائم احلرب
واجلرائم �ضد الإن�سانية.
وانطالق ًا من الزمة «�إن الإحباط لي�س قدر ًا» ،يتم ّنى مركز «�سكايز» �أال تكون م�آ�سي العام � 2011إال
�آالم خما�ض ،تنبئ بوالدة فجر احلرية والكرامة لكل مواطن عربي.
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ثورات الربيع تنعكس اعتداءات على احلريات االعالمية يف لبنان
وفيلم الرقابة الرسمية والدينية أكرث من طويل
رميا عواد
لم ينعك�س حراك الربيع العربي ال ُمطا ِلب بالحرية
والديمقراطية ،تح�سن ًا على واقع الحريات االعالمية
والثقافية في لبنان عام  .2011بل �أظهرت تغطية االعالم
اللبناني وقائع الثورات المتنقلة من بلدٍ �إلى �آخر ت�أثير
ال�صراع ال�سيا�سي على االعالميين ،والذي بدا جل ّي ًا خالل
تغطية الأحداث ال�سورية ،وكذلك �أحداث م�صر وليبيا
والبحرين ولو بدرجة �أقل وط�أة.
و�إذا كانت معايير حرية ال�صحافة تلحظ في �أبرز
خطوطها ،االعتداءات المبا�شرة على االعالميين ،ف�إن
هذه الحرية كانت ن�سبية ومنقو�صة خالل هذا العام ،حيث
تع ّر�ض عدد من االعالميين للتهديد على خلفية تغطيتهم
الأحداث الجارية في �سوريا .فتلقى االعالمي نديم قطي�ش
مث ًال تهديدات �صريحة ووا�ضحة بالتعر�ض له ولطفلته عبر
ر�سائل و�صلته على �صفحته الخا�صة على موقع «فاي�سبوك»
( ،)Facebookو�س َكب مجهولون مادة البنزين على �سيارة
النقل المبا�شر لمحطة «الجديد» في محاولة لترهيب
الفريق العامل خالل نقله وقائع تظاهرة �أقيمت في �شمال
لبنان «ت�ضامن ًا مع انتفا�ضة ال�شعب ال�سوري».
كما توالت حاالت منع ال�صحافيين من تغطية واقع
الالجئين ال�سوريين المتواجدين في المناطق الحدودية
بين لبنان و�سوريا ،وجرى الت�ضييق على بع�ض المرا�سلين
ال�صحافيين وخ�صو�ص ًا الأجانب منهم ،ومنعت مديرية
التوجيه في الجي�ش اللبناني من دون تعميم م�سبق ،دخول
ال�صحافيين واالعالميين الى منطقة وادي خالد ما لم
ترخي�ص ّ
خطي منها ،و�أُوقفت فرق
يح�صلوا م�سبق ًا على
ٍ
تلفزيونية عدّة عند حاجز الجي�ش في �شدرا ال�شمالية لتعود
�أدراجها من دون نقل ما يحدث.
ً
ولم ي�سلم النا�شطون الحقوقيون �أي�ضا من االعتداء� ،إذ
هاجمت مجموعات من «ال�ش ّبيحة» من الجن�سيتين اللبنانية
وال�سورية بالع�صي وال�سكاكين والأحزمة الجلدية والحجارة
المتواجدة في ال�شارع ،عدد ًا من النا�شطين خالل اعت�صام

�سلمي �أمام ال�سفارة ال�سورية في منطقة الحمرا ت�ضامن ًا
مع ثورة ال�شعب ال�سوري ،في �أوائل �شهر �آب�/أغ�سط�س،
و�أوقعت عدد ًا من الجرحى �إ�صابات بع�ضهم بالغة ،في
حين ح�صلت حاالت اختفاء لنا�شطين �سوريين كانوا داخل
االرا�ضي اللبنانية .كما �سجلت اعتداءات �أخرى مرتبطة
بالثورة ال�سورية كحرق مكتب �شركة «فر�ست لينك» (First
 )Linkالمرتبطة بقناة «حياتنا» الف�ضائية (التابعة
للجماعة الإ�سالمية) في منطقة كركول الدروز في بيروت.
و�إن كان لأحداث �سوريا الأثر الأبرز على االعالم
واالعالميين اللبنانيين� ،إال �أن ذلك ال يلغي �أثر �أحداث
م�صر وتون�س وليبيا والبحرين عليهم� ،إذ مور�ست مث ًال
�ضغوط �سيا�سية على االعالمية ريميال نعمة �أ�ص ّرت
على «تخفيف �سقف» ما كانت تقدّمه في حلقة اذاعية
طويلة ُخ ّ�ص�صت للحديث عن الثورة ال�شعبية الم�صرية،
ما دفعها الى اال�ستقالة من «�إذاعة ال�شرق» على الهواء
مبا�شر ًة .كما تع ّر�ض ال�صحافي التون�سي من�صف بن علي
والنا�شط ادري�س المليتي المقيمان في لبنان ،لل�ضرب من
قبل عنا�صر الأمن الداخلي و�أمن فندق «متروبوليتان»
( )Metropolitanحين وزعا بيان ًا يدعم الثورة التون�سية
ويح ّذر من الثورة الم�ضادة .كما تع ّر�ضت �أكثر من 12
قناة تلفزيونية و� 3إذاعات لت�شوي�ش متع ّمد على ن�شراتها
ّ
متقطع ،على خلفية
االخبارية بوتيرة مرتفعة وب�شكل
تغطيتها الأحداث الجارية في ليبيا والبحرين.
ؤ�شر �أظهر بو�ضوح ت�أثير ال�صراع ال�سيا�سي
وفي م� ٍ
على الج�سم االعالمي ،توالت حاالت �ضرب ال�صحافيين
واالعتداء عليهم من قبل منا�صري طرفي النزاع في لبنان
( 8و� 14آذار) وبرزت حاالت عدّة ُم ِنع فيها ال�صحافيون
من التغطية ،كما ح�صل خالل �إ�شكال م�ست�شفى المقا�صد
في منطقة الطريق الجديدة ،حيث ُمنع مرا�سل اذاعة
«الفجر» ،المح�سوبة على قوى � 14آذار ،عبد الرحمن عرابي
من تغطية تداعياته .كما تم االعتداء في المكان نف�سه على
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فريق محطة «�أو.تي.في ،)OTV( ».المح�سوبة على فريق
� 8آذار ،في واحدة من الحوادث التي �أ�ضاءت على تعاطي
الر�أي العام مع ال�صحافي كفريق يمثل الجهة ال�سيا�سية
تعاط
التي تنتمي اليها الو�سيلة االعالمية التي يعمل فيهاٍ ،
متنام منذ �أحداث العام
يعاني منه ال�صحافيون وفي �شكل ٍ
 2005وما �أفرزته من انق�سام في �أطياف المجتمع كافة.
طرف
�إنه تراجع في نظرة الر�أي العام الى الإعالميين من ٍ
محايد ي�ؤدي واجبه في نقل الحدث ،الى فريق �سيا�سي
مناوئ يمكن التهجم عليه ،في ظل واقع االفالت من
العقاب.
ولم يقت�صر انعكا�س ثورات المحيط العربي وا�شكالياته
تو�سع لي�شمل ملف
على االعالم واالعالميين فح�سب ،بل ّ
الرقابة .ففي حادثة الفتة ،منع الأمن العام اللبناني ت�صدير
كتاب «خيانات اللغة وال�صمت – تجربتي في �سجون
المخابرات ال�سورية» للكاتب فرج بيرقدار الى ال�سويد رغم
وجود الكتاب في ال�سوق اللبناني منذ العام  ،2006كما
ُم ِنع عر�ض الفيلم الإيراني «الأيام الخ�ضر» الذي يتناول
تظاهرات المعار�ضة الإيرانية عقب الإنتخابات الرئا�سية
في �إيران عام  ،2009وفيلم «بيروت بالليل» (Beirut
 )Hotelالذي تناول م�س�ألة اغتيال الرئي�س رفيق الحريري
عام  .2005كما حذف الأمن العام �أي�ض ًا م�شهد ًا من فيلم
«�شارع هوفالن» ( )Rue Huvelinالذي يتحدّث عن
الحركة االحتجاجية الطالبية في جامعة القدي�س يو�سف
في بيروت والتي ن�شطت �ض ّد الوجود ال�سوري قبل ان�سحابه
من لبنان عام  .2005واقتطعت «الوكالة الوطنية لالعالم»
الر�سمية في لبنان �أجزاء من الم�ؤتمر ال�صحافي الذي عقده
النائب محمد كبارة ودعا فيه الى وقف المجازر المرتكبة
بحق المدنيين ال�سوريين ،وا�شتكى كبارة من زيارة بع�ض
الأجهزة الأمنية لمكاتب م�ؤ�س�سات �إعالمية عربية طالب ًة
ن�سخ ًا من ت�صريحات �أدلى بها مواطنون �سوريون لج�أوا الى
لبنان هرب ًا من المجازر المرتكبة في بالدهم.
وبرز كذلك منع عر�ض الفيلم الوثائقي اللبناني «�شو
�صار» الذي يتحدّث عن حقبة من الحرب اللبنانية للمرة
الثالثة على التوالي ،و�إخفاء ا�سم المخرج �ستيفن �سبيلبرغ
عن مل�صق فيلمه «تان تان» ( )Tintinكونه على الئحة
الأمن العام ال�سوداء ،قبل �أن يتم التراجع عن هذا القرار
على اثر �ضغط م�ؤ�س�سات المجتمع المدني .كما زادت
وب�شكل
الرقابة الدينية من ِقبل الطرفين الم�سيحي والم�سلم
ٍ
مبا�شر و�أو�سع مما كانت عليه في ال�سنوات ال�سابقة ،اذ
�ألغت فرقة «�أل�.أم�.أف�.أي�.أو )LMFAO( ».مث ًال حفلتها
8

في لبنان ب�سبب تلقيها تهديدات من «مجموعات م�سيحية
متطرفة» ،وظهرت حمالت كثيرة على «فاي�سبوك» و«تويتر»
( )Twitterتطالب بمقاطعة الفرقة «لأنها ت�ش ّكل �إهانة
للم�سيحيين» .كما طالبت قيادات «الجماعة اال�سالمية»
في �صيدا بمنع عر�ض م�سرحية «�سين �سين» في المدينة
بحجة �أنها «منافية للأخالق وتدعو الى الف�سق والفجور»
لكن عر�ض الم�سرحية ا�ستمر من دون �أي م�شكالت.
و�س ّجلت �أحداث عدّة �ش ّكلت م�ؤ�شرات الى تراجع
ُ
الحريات في لبنان ،ومنها ا�ستدعاء المباحث الجنائية
المغني زيد حمدان على خلفية �أغنية طالب فيها برحيل
«الجنرال �سليمان» ،وا�ستدعاء م�س�ؤولي «المركز اللبناني
لحقوق االن�سان» ب�سبب تقرير تحدّث عن م�ساجين ادعوا
حجزهم وتعذيبهم على �أيدي عنا�صر من حركة «�أمل» قبل
ت�سليمهم الى الأجهزة الأمنية .كما �أوقفت مخابرات الجي�ش
مدير مكتب بيروت لمنظمة «الكرامة لحقوق االن�سان»
الدولية النا�شط الحقوقي �سعد الدين �شاتيال ثم اطلقت
�سراحه ب�سند اقامة بعد التحقيق معه ل�ساعات ،على خلفية
�إعداده تقارير عن حاالت تعذيب في ال�سجون اللبنانية
و�إبالغه الأمم المتحدة عنها في العام  .2010وا�ستجوب
ق�سم المباحث الجنائية في ق�صر العدل في بيروت �صاحب
كتاب «المع�صرة» جورج علم على خلفية دعوى وزارة الدفاع
�ضدّه ،ب�سبب كتابه الذي تحدث فيه عن تعذيبه خالل �سجنه
في الوزارةّ ،ثم �أُخلي �سبيله ب�سند �إقامة .و�أعلنت جمعية
«كفى عنف وا�ستغالل» ان نواب ًا ومراجع دينية مار�سوا
ال�ضغط على عدد من المحطات التلفزيونية لوقف بث
اعالن تلفزيوني خا�ص بحملة ت�شريع حماية الن�ساء من
العنف الأ�سري .كذلك منع وزير الطاقة والمياه جبران
با�سيل مرا�سل تلفزيون «الم�ستقبل» ربيع �شنطف من الدخول
الى الوزارة ثالث مرات متتالية «لأنه طرح عليه �أ�سئلة لم
تعجبه» خالل م�ؤتمر �صحافي عقده� .إنه غي�ض من في�ض
لواقع رقابي معيب في زمن الثورات المنادية بالحريات
وع�صر الـ«يوتيوب» ( )YouTubeوالف�ضائيات التي جعلت
كل �أ�صناف الرقابة بالية وبحاجة الى اعادة نظر حقيقية.
وبرزت كذلك رقابة مختلفة تلب�س وجه ًا �آخر ًا ،تم ّثلت
بعمليات القر�صنة لع�شرات المواقع االلكترونية ب�سبب
معالجتها موا�ضيع �سيا�سية �أو حقوقية ح�سا�سة ،وبينها موقع
مركز «�سكايز» القديم ،الذي ُيعنى بالدفاع عن الحريات
االعالمية والثقافية في كل من لبنان و�سوريا وفل�سطين
واالردن ،في �إ�شار ٍة الى تنامي �ضيق �صدر اللبنانيين بالر�أي
الآخر ومحاولتهم قمعه ،ال بل �إلغاءه.

احلريات االعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني
وفي مجال االعالم االلكتروني ،ما زالت �سرعة
النفاذ الى االنترنت وجودة خدمته �أقل من المطلوب،
كما ان م�شروع قانون االعالم االلكتروني الذي �أعده
وزير الإعالم وليد الداعوق ،ت�شوبه ثغرات فادحة كثيرة،
منها عدم ت�شديده على �ضمان حرية التعبير ،وتجاهله

لحماية ال�صحافيين والعاملين في قطاعات االعالم كافة،
وكذلك عدم ت�شدّده في حماية الملكية الفكرية ،و ُي�ست�شف
منه محاولة لو�ضع اليد على هذا االعالم مع تنامي عدد
م�ستخدميه ب�شكل لم يكن يخطر ببال الجهات الر�سمية...
وال �سيما عيون الرقابة.

أبرز االنتهاكات

كانون الثاني/يناير
1/18
1/25

االعتداء على مكتب الجمعية الفل�سطينية لحقوق الإن�سان «را�صد».
االعتداء على � 16صحافي ًا خالل تغطيتهم تظاهرات «يوم الغ�ضب» بعد تكليف
الرئي�س نجيب ميقاتي ت�شكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

�شباط/فبراير
2/5
2/17
2/22

الإعالمية ريميال نعمة ت�ستقيل من «�إذاعة ال�شرق» بعد تلقيها �ضغوط ب�سبب
موقفها الداعم للثورة الم�صرية.
ت�شوي�ش متعمد على  12قناة تلفزيونية و� 3إذاعات على خلفية تغطيتها الأحداث
في ليبيا والبحرين.
منع مرا�سل «�إذاعة الفجر» من تغطية �إ�شكال قرب م�ست�شفى المقا�صد في بيروت
واالعتداء على فريق قناة «�أو.تي.في.)OTV( ».

�آذار/مار�س
اختفاء نا�شطين �سوريين من �آل الجا�سم.
3/10
تهديد ال�صحافي ابراهيم الد�سوقي بالقتل بعد انتقاده رئي�س مجل�س النواب
3/10
نبيه بري.
ا�ستدعاء م�س�ؤولي «المركز اللبناني لحقوق الإن�سان» �إلى التحقيق ب�سبب تقرير
3/15
عن قيام عنا�صر في حركة �أمل بتعذيب موقوفين في ال�سجون اللبنانية.
3/17
االعتداء على ال�صحافي ح�سين �سعد في �صور.
�ضرب واحتجاز ال�صحافي التون�سي من�صف بن علي والنا�شط �إدري�س المليتي
3/21
	�أمام فندق «ميتروبوليتان» (.)Metropolitan
�	3/22إلقاء �إ�صبعي ديناميت قرب مبنى «�إذاعة لبنان الحر».
�ضرب الم�صور وائل الالدقي والتعر�ض لل�صحافية ندين العلي خالل تظاهرة
3/27
«�إ�سقاط النظام الطائفي» في عم�شيت.
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أبرز االنتهاكات

ني�سان�/أبريل
4/3
4/3
4/15
4/17
4/22
4/22
4/23

االعتداء على ال�صحافيين �أمير �شومر ومحمد الزعتري خالل تغطيتهما تظاهرة
«�إ�سقاط النظام الطائفي» في �صيدا.
مرافقو النائب قا�سم ها�شم يعتدون على ال�صحافي والمدون �أ�سعد ذبيان خالل
تظاهرة «�إ�سقاط النظام الطائفي» في �صيدا.
تهديد الإعالمي نديم قطي�ش على �صفحته على موقع «فاي�سبوك» (.)Facebook
االعتداء على �سيارة ال�صحافي حيدر حويال في �صور.
االعتداء على فريق قناة «�أم.تي.في )MTV( ».الم�ؤلف من ال�صحافي جورج عيد
والم�صور روجيه حنا في منطقة الغبيري.
�سكب البنزين على �سيارة النقل المبا�شر لقناة «الجديد» في طرابل�س.
االعتداء على م�صور قناة «الجديد» ح�سن بزي في بلدة حداثة في الجنوب.

�أيار/مايو
5/11
5/22

وزير الطاقة جبران با�سيل يطرد مرا�سل قناة «�أخبار الم�ستقبل» من الوزارة.
االعتداء على فريق قناة «�أم.تي.في )MTV( ».الم�ؤلف من ال�صحافي جورج
عيد والم�صورين فادي �سكاف وداني �أنطونيو في منطقة وطا الجوز في ك�سروان.

حزيران/يونيو
6/20
6/20
6/22
6/24
6/27

منع الأمن العام عر�ض الفيلم الإيراني «الأيام الخ�ضر».
منع توزيع جريدة «الأخبار» على متن طائرات «طيران ال�شرق الأو�سط».
منع الأمن العام عر�ض فيلم «�شو �صار» للمخرج ديغول عيد.
االعتداء على م�صور قناة «المنار» محمد حرب في منطقة �صبرا في بيروت.
�إطالق ر�صا�ص على �سيارة مرا�سل «الم�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال» ( )LBCمحمد
على �أحمد غربي بعلبك.

تموز/يوليو
7/6
7/17
7/18
7/19
10

االعتداء بال�ضرب على مرا�سل قناة «الجزيرة» علي ها�شم من قبل عنا�صر في
�شرطة مجل�س النواب.
االعتداء على الم�صور مروان بو حيدر من قبل عن�صر في الدرك.
عنا�صر من حزب اهلل يحتجزون مرا�سلة محطة «�أم.تي.في )MTV( ».جويل
قزيلي والم�صور خليل عقيقي في ال�ضاحية الجنوبية.
االعتداء على فريق محطة «�أم.تي.في )MTV( ».الم�ؤلف من بيار كرم وجوناثن
الحاج في بلدة ال�سا.

احلريات االعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني

7/22
7/25
7/27

تهديد ال�صحافي �أن�س مح�سن.
مخابرات الجي�ش توقف النا�شط الحقوقي �سعد الدين �شاتيال.
توقيف المغني زيد حمدان على خلفية �أغنية تدعو «الجنرال �سليمان» �إلى الرحيل.

�آب�/أغ�سط�س
8/2
8/4
8/19
8/22

االعتداء على المدونين والنا�شطين علي �شريم ونبيل عبدو وغ�سان مكارم ون�سرين
ال�شاعر و�سارة ون�سا و�سامر �أبو �سعيد وبا�سم �شيط و�سعد الكردي وخ�ضر �سالمة
خالل اعت�صام �سلمي �أمام ال�سفارة ال�سورية في بيروت.
االعتداء على م�صور �صحيفة «اللواء» محمود يو�سف في منطقة الطريق الجديدة
في بيروت.
ر�شق فريق التلفزيون الإلكتروني لموقع «القوات اللبنانية» ( )LFTVبالحجارة
في بلدة ال�سا.
ا�ستدعاء ال�صحافي البريطاني نيكوال�س بالنفورد للتحقيق على خلفية مقابلة
ن�شرتها مجلة «تايم» ( )Timeمع �أحد المدّعى عليهم في ق�ضية اغتيال الرئي�س
رفيق الحريري.

�أيلول�/سبتمبر
منع ت�صدير كتاب «خيانات اللغة وال�صمت» للكاتب ال�سوري فرج بيرقدار.
9/16
�	9/16إلغاء حفلة للفرقة الغنائية االميركية « »LMFAOب�سبب تهديدات من مجموعات
م�سيحية متطرفة.

ت�شرين الأول�/أكتوبر
تلقي الإعالمية ماريا معلوف تهديدات �إثر ن�شرها �سل�سلة حول محاولة اغتيال
10/4
العماد مي�شال عون في قبر�ص نهاية الثمانينات.
10/5
تهديد الإعالمي علي حمادة بالقتل.
منع الأمن العام عر�ض الفيلم النم�ساوي «مايكل» ( )Michaelفي مهرجان
10/5
بيروت الدولي لل�سينما.
�	10/8إيران تمنع عدد ًا من المخرجين من ال�سفر �إلى لبنان للم�شاركة في مهرجان
بيروت الدولي لل�سينما ،و�إدارة المهرجان ت�سحب فيلمي «الأحمر والأبي�ض
والأخ�ضر» للمخرج نادر داوودي و«�أحب طهران» للمخرج �سهاند �صمديان.
10/11
بلدية �ضهور ال�شوير ترف�ض ا�ستقبال الممثل عادل �إمام لت�صوير م�شاهد من
م�سل�سله الجديد ،ب�سبب موقفه المنتقد لحزب اهلل بعد حرب تموز .2006
10/13
منع دخول ال�صحافيين �إلى منطقة وادي خالد في عكار من دون ترخي�ص من
الجي�ش اللبناني.
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أبرز االنتهاكات

10/21
10/24
10/31

المجل�س الوطني للإعالم يقرر فتح �سجل بالمواقع الإلكترونية في لبنان.
رئي�س تحرير جريدة «�صيدا.نت» يتعر�ض للتهديد.
حرق مكتب �شركة «فر�ست لينك» ( )First Linkللإنتاج التابعة للجماعة
الإ�سالمية في بيروت.

ت�شرين الثاني/نوفمبر
االعتداء بال�ضرب على م�صور قناة «�أخبار الم�ستقبل» محمود بدران على مدخل
11/1
الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت.
�	11/8إخفاء ا�سم المخرج �ستيفن �سبيلبرغ عن مل�صق فيلم «تان تان» ( )Tintinفي
«�سينما �سيتي» ( )Cinema Cityفي بيروت.
حذف الأمن العام م�شهد من فيلم «�شارع هوفالن» ( )Rue Huvelinقبل
11/17
ال�سماح بعر�ضه.
توقيف مرا�سل قناة «العربية» عدنان غملو�ش والم�صورين كامل عبدين ومحمد
11/19
دروي�ش ب�سبب عدم التن�سيق بين الأجهزة الأمنية �أثناء ت�صويرهم محاكاة لجرائم
قتل طالت �سائقي �سيارات عمومية في �ضواحي بيروت.

كانون الأول/دي�سمبر
12/5
12/9
12/30
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ا�ستدعاء الكاتب جورج علم للتحقيق على خلفية دعوى وزارة الدفاع �ضده ب�سبب
كتابه «المع�صرة».
منع الأمن العام عر�ض فيلم «بيروت بالليل» ( )Beirut Hotelللمخرجة دانيال
عربيد وحذف م�شهدين من فيلم «�صوت جريء» ( )Out Loudللمخرج
�سامر دعبول.
ال�ضغط على محطات تلفزيونية لوقف بث �إعالن حملة ت�شريع حماية المر�أة من
العنف الأ�سري.

�سوريا 2011
احملتجني تكسر أسوار «مملكة الصمت» السورية
حناجر
ّ
والصحافيون واملثقفون ينالون «حصة األسد» من القتل واإلخفاء
وجيه العجوز
كانت بداية العام  2011تون�سية لكنّ ختامها كان �سوري ًا
بامتياز .ف�صخب االحتجاجات ال�شعبية التي طالبت ب�إ�سقاط
تو�سع �شرق ًا لي�شمل
النظام البولي�سي في تون�س� ،سرعان ما ّ
المحتجون في ليبيا وم�صر واليمن والبحرين
�أنظمة اتّهمها
ّ
بقمع حر ّياتهم وانتفاء �شرع ّيتها .ولم يزد هروب الرئي�س
التون�سي زين العابدين بن علي ،ليل  14كانون الثاني/يناير،
المحتجين في �شوارع البلدان الأخرى �إال �إ�صرار ًا على
ّ
ً
الم�ضي قدما في تنظيم االحتجاجات بغية انتزاع مطالبهم
ب�إ�سقاط النظام �أ�سوة بنجاح تون�سّ .
اكتظت الروزنامات
بتواريخ النطالق قطار التغيير في البلدان المذكورة،
واكت�سبت رمزية ت�أ�سي�سية لما بعد ع�صر حكم الحزب
الواحد �أو العائلة الحاكمة .بين « 14جانفي» التون�سي و«25
يناير» الم�صري و« 17فبراير» الليبي غاب الت�أريخ ال�سوري،
وعند اتجاه الأنظار نحو الجمهورية الوراثية الوحيدة في
الم�شرق� ،أطل الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد في مقابلة مع
�صحيفة «وول �ستريت جورنال» ()Wall Street Journal
لي�ص ّرح �أن لي�س هناك �سخط على النظام في �سوريا.
تتك�سر على �أ�سوار «مملكة
�إال �أن رياح التغيير لم ّ
ال�صمت» ،ونجح ال�سوريون ،بعد محاوالت فا�شلة ،في
الدعوة �إلى التظاهر ،و�إلى طبع تاريخهم الت�أ�سي�سي
الخا�ص في � 15آذار/مار�س  ،2011الذي لم تتوقف بعده
الإحتجاجات المطا ِلبة ب�إ�سقاط النظام وغير الم�سبوقة في
تاريخ �سوريا حتى الآن .فت�صاعدت وتيرة العنف وف�شلت
الأجهزة الأمنية ال�سورية في وقف الإحتجاجات ال�شعبية
رغم البط�ش في طريقة تعاملها مع المتظاهرين ،واختار
الجهاز الإعالمي الر�سمي في بادئ الأمر تجاهُ ل حركة
ونفي �أي وجود لمظاهرها .وكان التحدي الأبرز
الإحتجاج َ
للمتظاهرين ،والذي طبع خ�صو�صية التح ّرك ال�سوري ،في
�إي�صال المعلومات �إلى الإعالم العربي والعالمي ،كون �سوريا
من �أكثر البلدان ق�ساو ًة في ا�ستعدائها ال�صريح لل�صحافيين
والإعالميين ،وحيث �أن حرية العمل والتحرك لل�صحافة
غير الر�سمية منعدمة تمام ًا .وفي ظل تعتيم �إعالمي ر�سمي

على الإحتجاجات ،و�إدراك النا�شطين ال�سوريين �أن انعدام
و�صول �أخبار التحركات �إلى الإعالم �سيخنق االنتفا�ضة
ال�شعبية في مهدها ويمنع انت�شارها في المناطق ال�سورية
الأخرى� ،أ�صبح �إر�سال �أخبار الإحتجاجات وتوثيقها من
مهام النا�شطين الأ�سا�سية� ،إلى جانب تنظيم التظاهرات.
وهكذا انت�شر مئات المرا�سلين في �سوريا ،رغم حر�ص
ال�سلطات ال�سورية على التر ّب�ص بال�صحافيين والإعالميين
الوافدين �إليها ،كمرا�سلة قناة «الجزيرة» دوروثي بارفاز
التي اعتقلها الأمن ال�سوري �أثناء دخولها �إلى �سوريا� ،إال �أن
ه�ؤالء المرا�سلين لي�سوا من المحترفين �أو م ّمن اختاروا مهنة
ال�صحافة ،بل كانوا من المواطنين العاديين �أو النا�شطين
ال�سيا�سيين الذين �أخذوا على عاتقهم توثيق الإنتهاكات
الممنوعة عن العر�ض في الإعالم الر�سمي ،و�إر�سال �أخبار
الإحتجاجات �إلى و�سائل الإعالم العربية والأجنبية عبر
و�سائل الإعالم البديل من «�إنترنت» وغيره� ،أو عبر التحدث
�إلى الف�ضائيات من خالل هواتف الثريا التي تعمل عبر
الأقمار اال�صطناعية ،لما في ا�ستعمال هواتفهم الخا�صة
من مخاطرة �أمنية.
كما دفع التعتيم الإعالمي ببع�ض و�سائل الإعالم
الأجنبية كالـ  BBCو  France24الى الدخول خل�سة �إلى
�سوريا لإجراء تحقيقات م�ص ّورة حول حركة الإحتجاج
والإنتهاكات التي يتعر�ض لها النا�شطون .وبدا وا�ضح ًا �أن
ال�سلطات الأمنية لن تت�ساهل مع ال�صحافيين المواطنين.
وعلى الرغم من �صعوبة تحقق المنظمات الحقوقية النا�شطة
في مجال الدفاع عن ال�صحافيين والحريات الإعالمية
من الإنتهاكات التي تطال الإعالميين والنا�شطين في
تغطية �أخبار الإحتجاجات ،ورغم غياب المعايير الدقيقة
التي تف�صل بين العمل ال�صحافي والتوثيقي وبين الن�شاط
االحتجاجي في الو�ضع ال�سوري الجديد� ،إال �أن النا�شطين
قتل واعتقال و�إخفاء
تمكنوا من توثيق حاالت عدة من ٍ
لمواطنين �سوريين بتهمة ت�صوير التظاهرات وانتهاكات
قوى الأمن ،كحال عدد من النا�شطين الذين قتلوا �أثناء
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ت�صويرهم للأحداث بكاميرات هواتفهم النقالة ،مثل با�سل
ال�سيد الذي قتل �أثناء ت�صويره عمليات الق�صف على بابا
عمرو في حم�ص� ،أو الم�صور فرزات جربان الذي قتل
واقتلعت عيناه� .أما المد ّونون والمواطنون الإلكترونيون
الذين ين�شطون على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،فقد
نالوا ن�صيبهم من القمع� ،إذ بادر كثيرون �إلى االختباء �أو
ال�سفر �إثر اعتقال الأجهزة الأمنية عدد ًا منهم ،كالمدونة
رزان غزاوي ،في حين ا�ستمر اعتقال المد ّونة طل الملوحي
و�إعالنها الإ�ضراب عن الطعام حتى �إطالق �سراحها.
�إال �أن الو�ضع الإعالمي الجديد ال يخلو من تعقيدات
�أخرى تتع ّلق بمهنية العمل ال�صحافي ومو�ضوعية الأخبار
المر�سلة� ،إذ �أن بع�ض ال�صحافيين المواطنين غير م�ؤهلين
وغير مد ّربين على ن�شاطهم الم�ستجد ،فوقع بع�ضهم
�أحيان ًا في فخ المبالغة واالنفعالية في كتاباتهم وفي توثيق
الأحداث ناهيك عن نقل �أخبار غير �صحيحة .وقد عمد
الكثير من النا�شطين االلكترونيين الى �إيجاد �صيغ مختلفة
للتحقق من الأخبار عبر ال�شبكات االجتماعية والبرامج
الإلكترونية .وبرزت الى الواجهة ق�ضية المد ّونة �أمينة عبد
اهلل التي كانت تكتب على مد ّونتها الخا�صة «فتاة مثلية
في دم�شق» ( )Gay Girl in Damascusعن الأحداث
واالنتهاكات ،وقالت �إنها تعر�ضت للإعتقال وتابعتها و�سائل
�إعالم �أجنبية كونها تكتب بالإنكليزية ،ولكن �سرعان ما
ات�ضح �أن «ق�ضية» المد ّونة كانت ملفقة و�أن كاتبها رجل
�أميركي �أربعيني يتابع درا�سته في ا�سكتلندا ويدعى طوم
ماكما�ستر.
وا�ستخدمت و�سائل الإعالم ال�سورية كل الأ�ساليب
لدح�ض المعلومات والأخبار التي ت�صل �إلى و�سائل
الإعالم العربية والأجنبية و�ضرب �صدقيتها .فتار ًة ت�صف
المتظاهرين بالأ�صوليين الإ�سالميين وتارة �أخرى تنفي
وجود مظاهر احتجاج في �سوريا ،و�أن ما يراه النا�س على
ال�شا�شات هو «فبركات» �إعالمية تم ت�صويرها في بلدان
مجاورة �أو في ا�ستوديوهات متخ�ص�صة ،رغم عدم �سماح
دم�شق للإعالم العربي والأجنبي بالعمل والتج ّول بحر ّية �أو
الذهاب �إلى المناطق التي ت�شهد تظاهرات مناه�ضة ل�سلطة
الرئي�س ب�شار الأ�سد �أو انتهاكات لحقوق الإن�سان للتحقق من
الأخبار .وقد برزت حاالت ا�ستقاالت من و�سائل الإعالم
الر�سمية رف�ض ًا لدورها في محاربة الحراك المعار�ض
ال�سلمي والح�ض على قتل المتظاهرين ،مثل عالء الخ�ضر
الذي ا�ستقال من الوكالة ال�سورية للأنباء «�سانا» ،والكاتب
وال�صحافي ابراهيم الجبين الذي ا�ستقال من التلفزيون
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ال�سوري الر�سمي وتحدّث عن تلفيق لمواد اعالمية تتم داخل
التلفزيون .ويبقى العن�صر الأهم الم�سيطر على ال�ساحة،
انعدام الر�أي الآخر في و�سائل الإعالم ال�سورية ،واتهامها
و�سائل الإعالم العربية والأجنبية بعدم ال�صدقية ،رغم
ا�ستقبالها الدائم للمحللين والمعلقين ال�سوريين الموالين
لل�سلطة ال�سيا�سية.
و�إلى جانب العمل الإعالمي ،برز دور الفنانين
والمثقفين الذين يواكبون الحراك ال�سوري �إما بم�ساندته
مبا�شرة �أو ب�إعالن ت�أييدهم له .وقد قطعت الأجهزة الأمنية
ال�سورية �شوط ًا كبير ًا في محاولة كبح ت�أييد �شريحة الفنانين
والمثقفين عبر معاقبتهم بعنف ووح�شية ،وخير دليل اغتيال
الكاتب والنا�شط المعار�ض م�شعل تمو في القام�شلي وقتل
المغني ابراهيم القا�شو�ش وا�ستئ�صال حنجرته ،وهو الذي
ذاع �صيته مغ ّني ًا للثورة في حماه� ،أو عبر محاولة اغتيال
الريا�ضي عبد البا�سط ال�ساروت الذي �أ�صبح مغني ًا ومن�شد ًا
ليلي ًا مواكب ًا للتظاهرات في حم�ص� ،أو حتى من خالل
الإعتداء بال�ضرب على الفنان والر�سام علي فرزات وتك�سير
يديه عقاب ًا له على ر�سومه المناه�ضة للنظام.
وبما �أن مجرد البوح بم�ساندة التغيير في �سوريا قد
يع ّر�ض �صاحبه لالعتقال �أو القتل ،فقد �آثر كثيرون مغادرة
�سوريا ،كالكاتبة والروائية �سمر يزبك والكاتبة ريما فليحان،
فيما ّ
ف�ضل البع�ض البقاء في �سوريا والإختباء ،مثلما فعل
الكاتب والنا�شط المعار�ض يا�سين الحاج �صالح� .إال �أن
هذه «الوح�شية» في التعامل لم تفعل فعلها كما ُخطط لها،
فتح ّولت �سوريا من بلد يكاد ي�صعب فيه العثور على �أعمال
ابداعية معار�ضة� ،إلى ينبوع خ�صب من الفن المعار�ض
والمتحدي لل�سلطة ال�سيا�سية ،وتكاثرت الأعمال الفنية
المكتوبة والمرئية والم�سموعة الجديدة على «االنترنت»
و�شا�شات التلفزة.
والواقع �أن معالم الخريطة ال�سيا�سية الم�ستقبلية ل�سوريا
لم تت�ضح بعد ،وال يزال الغمو�ض يلف م�صير حركة الإحتجاج
والحلول المتاحة� ،إال �أن الثابت ما كتبه المعار�ض ال�سيا�سي
البارز ريا�ض الترك في بداية انتفا�ضة ال�شعب �أن �سوريا
لم تعد «مملكة ال�صمت»� ،إذ �أن الحالة ال�شعبية لن تر�ضى
بعد اليوم برجوع الزمن �إلى ما قبل التاريخ الت�أ�سي�سي لـ15
�آذار/مار�س ،و�أن المطالبة بالحريات ،وفي �صلبها حرية
الر�أي� ،ستكون في جوهر المرحلة الجديدة ،خ�صو�ص ًا و�أن
�أغلبية �أطياف المجتمع ال�سوري قد «تفتّحت» مع ربيع عام
 2011على ممار�سة حريات لم تكن معهودة من قبل ،ولي�س
لل�سلطة ال�سيا�سية ال�سورية �أي ف�ضل في ذلك.

احلريات االعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني

أبرز االنتهاكات

كانون الثاني/يناير
1/12

اعتقال الكاتب الكردي حوا�س محمود.

�شباط/فبراير
2/2
2/4
2/14
2/20

الحكم بال�سجن ثالثة �أ�شهر على الكاتب عبد ال�سالم حاجي ابراهيم.
اعتقال الروائي عبد النا�صر العايد.
الحكم بال�سجن خم�س �سنوات على المدونة طل الملوحي.
اعتقال المدون �أحمد محمد حديفة.

�آذار/مار�س
3/5
3/13
3/15
3/19
3/22
3/23
3/24
3/29

اعتقال المحامي والنا�شط الحقوقي محمد عي�سى.
الحكم بال�سجن ثالث �سنوات على الكاتب علي العبداهلل.
اعتقال النا�شطة هرمين او�سي بعد تعر�ضها لل�ضرب المبرح.
اعتقال ال�شاعر والإعالمي محمد ديبو.
اعتقال ثالثة �صحافيين من وكالة ال�صحافة الفرن�سية ووكالة «�أ�سو�شيتد بر�س»
( )Associated Pressلمنعهم من تغطية �أحداث درعا.
ً
اعتقال المدون �أحمد محمد حديفة للمرة الثانية خالل  40يوما ،وال�صحافي
والنا�شط مازن دروي�ش.
اعتقال ال�صحافي معن عقيل.
اعتقال مدير مكتب وكالة «رويترز» ( )Reutersفي ع ّمان �سليمان الخالدي.

ني�سان�/أبريل
اعتقال ال�صحافيين عامر مطر وجورج بغدادي.
4/1
اعتقال ال�صحافي محمد م�ستو.
4/6
اعتقال ال�صحافي الجزائري خالد مهند.
4/9
�	4/9إقالة رئي�سة تحرير �صحيفة «ت�شرين» �سميرة الم�سالمة النتقادها �أداء الأمن
ال�سوري خالل �أحداث درعا.
4/10
اعتقال النا�شط الحقوقي �أحمد معتوق.
اعتقال الكاتب ال�صحافي فايز �سارة.
4/11
اعتقال المدون و�سيم ح�سن.
4/13
اعتقال المدون خالد المبارك.
4/14
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4/16
4/17
4/19
4/22
4/23
4/24
4/25
4/26
4/27
4/30

اعتقال النا�شط الحقوقي محمد دغم�ش.
اعتقال ال�شاعر ابراهيم بركات.
اعتقال النا�شط محمود عي�سى.
اعتقال الن�شطاء الحقوقيين نواف ح�سن ر�شيد وعبد الحليم ح�سين ولقمان ح�سين
و�أبو �أنور حج مولود.
اعتقال رئي�س لجان الدفاع عن حقوق الإن�سان دانيال �سعود.
اعتقال ال�شاعر هوزان كركوندي.
اعتقال النا�شط عبد الرحمن �سليمان.
اعتقال النا�شط الحقوقي قا�سم عزاوي.
اعتقال النا�شط الحقوقي را�سم الأتا�سي.
اختطاف المخرج فرا�س فيا�ض واعتقال النا�شط الحقوقي عبد القادر
الخزنوي.

�أيار/مايو
5/1
5/2
5/3
5/5
5/6
5/7
5/9
5/12
5/13
5/23
5/25
5/27
5/29

اعتقال النا�شط الحقوقي عبداهلل الخليل وال�شاعر مدحت قدور واالعتداء على
ال�صحافي �إياد خليل.
اختفاء مرا�سلة قناة «الجزيرة» دوروثي بارفاز واعتقال ال�صحافيين عمر كو�ش
ودانا جوابرة.
اعتقال النا�شط الحقوقي منهل باري�ش والم�صور �أكرم دروي�ش.
اعتقال النا�شط الحقوقي �أحمد بكور وال�صحافي جهاد جمال.
اعتقال النا�شط الحقوقي �أكرم ح�سين وال�صحافي اللبناني غ�سان �سعود.
اعتقال ال�صحافية اللبنانية غدي فرن�سي�س.
اعتقال ال�صحافية ملك �شنواني والكاتب العمار ديوب والنا�شط الحقوقي
�شادي كردية.
اعتقال ال�شاعر علي درباك والنا�شط الحقوقي محمد نجاتي طيارة.
اعتقال النا�شطة الحقوقية كاترين التلي وال�صحافيين ر�أفت الرفاعي ومو�سى الخطيب.
اعتقال النا�شط الحقوقي �أحمد الخفاجي.
اعتقال النا�شط الحقوقي �أحمد الكردي وال�شاعر فرحان عبد القادر بن جميل.
اعتقال النا�شط الحقوقي محمد �سليمان.
اعتقال النا�شط الحقوقي تامر الجهماني.

حزيران/يونيو
6/7
6/10
16

اعتقال ع�ضو المنظمة العربية لحقوق االن�سان محمد �صافي حمود في القام�شلي.
اعتقال ع�ضو المنظمة العربية لحقوق االن�سان مجيد العدل في �إدلب.
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6/12
6/25
6/27
6/29

انك�شاف ق�ضية الأميركي طوم ماكما�ستر الذي انتحل �شخ�صية مدونة
�سورية با�سم �أمينة عبداهلل ،المعروفة بـ«فتاة مثلية في دم�شق»
(.)Gay Girl in Damascus
اعتقال الكاتب خليل الحاج �صالح.
اعتقال ع�ضو المنظمة العربية لحقوق االن�سان محمد عبد المجيد �شريف في حلب.
اعتقال النا�شط الحقوقي �أحمد حجي خلف.

تموز/يوليو
اعتقال الن�شطاء الحقوقيين بي�سان حامد الجا�سم و�أدهم القاق وعال رم�ضان
7/1
والمدون �أن�س المعراوي.
اعتقال ال�صحافي عمر الأ�سعد واالعتداء على منزل الأديب نبيل �سليمان.
7/3
االعتداء على النا�شط الحقوقي محمد نجاتي طيارة في �سجن حم�ص واعتقال
7/5
النا�شط ح�سن ح�سن.
ً
7/6
اغتيال المغني ابراهيم القا�شو�ش ذبحا واقتالع حنجرته.
اعتقال المخرج الم�سرحي �أ�سامة غنم.
7/8
منع عر�ض فيلمي «الدجاج» و«محاولة عن �سد الفرات» للمخرج الراحل عمر
7/11
	�أميراالي.
�	7/11إحراق منزل مدير موقع «�شام بر�س» علي جمالو.
اعتقال ال�صحافي عفية البطاح.
7/12
ً
ً
ً
اعتقال �أكثر من � 15صحافيا وفنانا ومثقفا خالل تظاهرة «مثقفون لأجل �سوريا»
7/13
في دم�شق ،ومنهم �إياد �شربجي وبلند حمزة ومحمد و�أحمد مل�ص ومي �سكاف
وريما فليحان ومجدولين ح�سن وغيفارا نمر ون�ضال ح�سن ويم م�شهدي ومظفر
�سلمان وبا�سل �شحادة ونبيل المالح ورامي العا�شق.
7/17
اعتقال الكاتب علي العبداهلل بعد �أ�سابيع من الإفراج عنه.
منع ال�سلطات ال�سورية دخول �صحيفتي «الأخبار» و«ال�سفير» اللبنانيتين �إلى
7/18
الأرا�ضي ال�سورية.
7/20
اعتقال ال�صحافي جمال طحان والم�صور خلدون البطل.
اختطاف المخرج �شادي �أبو فخر.
7/23

�آب�/أغ�سط�س
8/1
8/3
8/4

اعتقال الفنانة الم�سرحية يارا ن�صير.
اعتقال النا�شط الحقوقي محمد البيطار.
اعتقال ال�صحافيين �إباء منذر وعمر الأ�سعد وعا�صم حم�شو ورودي عثمان
والنا�شطين الحقوقيين محدين بنانة وهنادي زحلوط.
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أبرز االنتهاكات
اعتقال النا�شط الحقوقي وليد بني.
8/6
اعتقال النا�شط الحقوقي محمد حجي دروي�ش.
8/7
منع عر�ض م�سل�سل «�شيفون» للمخرج نجدت �أنزور.
8/9
اغتيال النا�شط الحقوقي معن العودات في درعا.
8/9
اعتقال النا�شط الحقوقي عبد الكريم الريحاوي وال�شاعر ف�ؤاد كحل وال�صحافية
8/11
ميريام حداد.
8/12
اعتقال النا�شطين الحقوقيين احمد الكردي ور�شدي ر�شيد.
اعتقال ال�صحافي �سامي الحلبي.
8/13
اعتقال ال�صحافي محمد الطحان.
8/14
اعتقال النا�شطين الحقوقيين �إ�سالم الدبا�س ومجد الخوالني.
8/16
اعتقال المخرج الم�سرحي دحام ال�سطام والفنان مولود داوود وال�صحافي
8/17
عادل خر�سة.
اعتقال النا�شطة الحقوقية ملك �سيد محمود.
8/20
منع م�سل�سل «فوق ال�سقف» للمخرج �سامر برقاوي.
8/22
اعتقال النا�شط الحقوقي م�أمون نيدو وال�صحافي محمد الكيال.
8/22
اعتقال ال�صحافي عبد المجيد را�شد الرحمون والنا�شطين الحقوقيين عبداهلل
8/23
خليل ومحمد زغلول.
8/24
اعتقال النا�شط الحقوقي ر�ضوان �سيدو.
االعتداء على ر�سام الكاريكاتور علي فرزات وك�سر يديه.
8/25
�	8/25إيقاف تلفزيون «�أم.بي�.سي )MBC( ».برنامج «�أنت ت�ست�أهل» للإعالمي جورج
قرداحي ب�سبب مواقفه الداعمة للنظام ال�سوري.
8/28
منع الكتّاب فايز �سارة ومي�شيل كيلو ول�ؤي ح�سين من ال�سفر �إلى لبنان.
اعتقال ع�ضو المنظمة العربية لحقوق االن�سان عبد الرزاق الهويدي.
8/28
اعتقال ال�صحافي عامر عبد ال�سالم.
8/29
خطف م�صور وكالة «�سانا» �سامر ال�شامي واالعتداء عليه بال�ضرب.
8/30

�أيلول�/سبتمبر
9/4
9/6
9/9
9/9
9/11
9/16
9/17
9/20
18

اعتقال النا�شط الحقوقي جوان �سليمان �أيو.
اعتقال النا�شط الحقوقي يحيى �شربجي.
اعتداء وح�شي على والدي عازف البيانو مالك الجندلي في حم�ص.
مقتل النا�شط الحقوقي غياث مطر تحت التعذيب.
اعتقال النا�شط الحقوقي دلبرين فرحان محمد.
اعتقال النا�شط الحقوقي محمد ابراهيم دروي�ش والكاتب ابراهيم م�صطفى.
حجب موقع «وورد بر�س» ( )Wordpressالخا�ص بالمدونات.
اعتقال الكاتب مو�سى زاخوراني.
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9/22
9/27
9/28
9/30

اعتقال النا�شطين محمد �صالح و�شبال محمد �أمين ابراهيم.
اغتيال الأكاديميين نائل الدخليل ومحمد علي عقيل.
اغتيال الأ�ستاذ الجامعي �أو�س خليل.
اعتقال المخرج علي ال�شيخ خ�ضر.

ت�شرين الأول�/أكتوبر
10/1
10/2
10/7
10/7
10/15
10/16
10/24
10/25

اعتقال النا�شط من�صور الأتا�سي.
اغتيال الأ�ستاذ الجامعي محمد العمر.
االعتداء بال�ضرب على النائب ال�سوري ال�سابق ريا�ض �سيف.
اغتيال النا�شط والكاتب الكردي م�شعل تمو في القام�شلي.
مقتل النا�شط الحقوقي زياد العبيدي في دير الزور.
اعتقال الكاتب �إح�سان طالب.
اعتقال المدون ح�سين غرير.
اعتقال ال�صحافية لينا �صالح االبراهيم.

ت�شرين الثاني/نوفمبر
11/3
11/13
11/18
11/20
11/21
11/23
11/30

اختفاء المخرج ن�ضال ح�سن في ظروف غام�ضة واعتقال المحامية �أ�سماء ال�سا�سة.
اقتحام �صالة للفنون في ال�سويداء وحرق الكتب والأعمال الفنية فيها.
اعتقال مدير مكتب �سانا في دير الزور عالء الخ�ضر والنا�شط بحر عبد الرزاق.
اغتيال الم�صور فرزات جربان في حم�ص واقتالع عينيه.
اعتقال النا�شط الحقوقي م�صطفى �أو�سو.
�سحب �أعداد �صحيفة «بلدنا» من الأ�سواق ب�سبب مقال لل�صحافي ب�سام جنيد
ينتقد فيه �أداء حزب البعث.
اختفاء المخرج فرا�س فيا�ض في مطار دم�شق.

كانون الأول/دي�سمبر
12/4
12/8
12/14
12/19
12/20
12/27

اعتقال المدونة رزان غزاوي.
اعتقال الم�صورة والمنتجة ال�سينمائية غيفارا نمر والممثل محمد �آل ر�شي.
اعتقال ال�صحافي عمار م�صارع.
االعتداء على الفنان جالل الطويل بال�ضرب المبرح.
اعتقال ال�صحافي محمد دحنون.
مقتل الم�صور با�سل ال�سيد بر�صا�صة في ر�أ�سه في منطقة بابا عمرو في حم�ص.
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الأردن 2011
انتهاكات غري مألوفة ُترهق اجلسم االعالمي يف االردن
وحماوالت مكشوفة لتمرير قوانني تق ّيد حرية التعبري
فرا�س تلحوق
و ّدع الج�سم الإعالمي الأردني عام  ،2011وهو يمحو �آثار
الإعتداءات المتكررة وغير الم�ألوفة التي لحقت به ج�سدي ًا
ومعنوي ًا ،ومحاوالت خنق الحريات وتقييدها بو�سائل
متعددة.
فقد �أدى انزعاج ال�سلطات من ت�سليط ال�صحافة
ال�ضوء على ق�ضايا مهمة ومحظورة بالن�سبة �إليها ،الى
اتباع �أ�ساليب عنفية �أحيان ًا ،وبطريقة غير مبا�شرة في
معظم االوقات ،كا�ستخدام «مجموعات مدنية موالية».
وبرز التمادي في تعنيف ال�صحافيين والإعالميين و�صو ًال
الى �ضربهم ،واقتحام المرافق الإعالمية وتهديد العاملين
فيها ،والتدخّ ل في تعيين ال�صحافيين �أو �إقالتهم من
منا�صبهم .وا�ستفحل الأمر مع محاولة �سنّ بع�ض القوانين
الهادفة الى الح ّد من الحريات ال�صحافية لدرجة دفعت
وزير الدولة للإعالم واالت�صال طاهر العدوان الى تقديم
ا�ستقالته في ال�ساد�س من حزيران/يونيو  ،2011احتجاج ًا
على تعديالت قوانين اعتبرها «تح ُّد من حرية ال�صحافة
والتعبير»� .إ ّال �أن �أكثر ِب َدع ال�سلطة خالل العام كانت
«المادة  »23من قانون مكافحة الف�ساد الذي ح ّرك موجة
�سخط عارمة �ضده من قبل ال�صحافة الأردنية ،و�شهد
البت ب�ش�أنه «لعبة» ك ّر وف ّر بين مجل�سي النواب والأعيان
ّ
وبين نقابة ال�صحافيين والإعالميين.
وتكررت الإعتداءات الج�سدية العنيفة على ال�صحافيين
ب�شكل فردي �أو جماعي في �أكثر من منا�سبة .وتناوب على
دور «البطولة» فيها عنا�صر ال�شرطة والمدنيون على حد
�سواء .وكان �أكثرها دموية ووح�شية في � 25آذار/مار�س
حين تم ا�ستهداف ال�صحافيين ب�شكل متعمد من قبل
العنا�صر الأمنية وبع�ض الموالين للحكومة خالل تغطيتهم
اعت�صام ًا يطالب ب�إ�صالحات د�ستورية ووقف تدخل
الأجهزة الأمنية في الحياة ال�سيا�سية ،ومنهم مرا�سل
«رويترز» ( )Reutersعبد الهادي الرمحي الذي تعر�ض
لل�ضرب على يد �شخ�ص مدني قبل �أن ينق�ض عليه وعلى
م�ساعده �أكثر من ع�شرين �شخ�ص ًا �شاركوا في �ضربهما

وتك�سير الكاميرا ،وكذلك مدير مكتب قناة «العربية»
�سعد ال�سيالوي الذي انق�ض المدنيون �أنف�سهم وعنا�صر
الأمن عليه وعلى فريق المحطة وك�سروا كاميراتهم ،كما
تعر�ضوا للر�شق بالحجارة و ُمنع المرا�سل غ�سان �أبو لوز
من الت�صوير واحتُجز �أربعة من �أفراد الطاقم و�أُطلقوا
الحق ًا� ،أما المد ّون وال�صحافي محمد عمر فقد �أ�صيب
بجروح في عينه وقدمه وبر�ضو�ض في يده ج ّراء االعتداء
عليه بال�ضرب.
وبلغت االعتداءات حد ًا خطر ًا في � 15أيار/مايو
عندما �أطلقت قوى الأمن الر�صا�ص الحي على عدد من
ال�صحافيين خالل تغطيتهم م�سيرة حق العودة �إحيا ًء
للذكرى الـ 63للنكبة ،في حين اعتدى رجال االمن والدرك
والم�ؤيدون للحكومة عليهم بال�ضرب وك�سروا كاميراتهم،
ومنهم مرا�سل «الجزيرة نت» في ع ّمان محمد النجار
الذي تعر�ضت �سيارته للتك�سير وهو بداخلها .كما اقتحم
مدنيون مكتب ال�صحافي جهاد �أبو بيدر وهددوه بالقتل
رمي ًا بالر�صا�ص وحرق مكتبه ،وتعر�ض ال�صحافي يو�سف
�ضمرة للتهديد بالقتل بعد ن�شره تقرير ًا يك�شف فيه عمليات
احتيال بحق المواطنين الأردنيين ،و�أ�صيب ال�صحافي
عمر المحارمة بجرح في قرنية العين �إثر ا�ستهدافه بحجر
خالل تغطيته م�سيرة في ع ّمان.
و�شهد العام ا�ستهداف ًا متكرر ًا لمقر قناة «الجزيرة»
ومالحقات وتهديدات لمرا�سليها والعاملين فيها ،كان
�أبرزها تحطيم �سيارة مرا�سل القناة �أحمد جرار والعبث
بمحتوياتها و�سرقة �أوراق منها .ونالت وكالة ال�صحافة
الفرن�سية «فران�س بر�س» ()Agence France Presse
ح�صتها من االعتداءات ،فتع َر�ضت مرا�سلتها رندا حبيب
في حزيران/يونيو لهجوم من قبل �صحيفة «الر�أي» بتهمة
ن�شر �أخبار كاذبة وعدم التزام الحيادية ،بعد ن�شرها
خبر ًا عن تعر�ض الموكب الملكي للر�شق بالحجارة.
وبعد تلقي حبيب �إت�صاالت عدة تتوعدها «بدفع الثمن
غالي ًا» ،تع ّر�ض مق ّر الوكالة في ع ّمان للإعتداء من قبل
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الأردن 2011
مجهولين ،وو�صل التمادي الى ح ّد مطالبة النائب الأردني
يحيى ال�سعود بمحاكمة ال�صحافية حبيب و�إغالق مكاتب
الوكالة في الأردن ،وا�ستمر اال�ستهداف حتى تموز حيث
تظاهر الع�شرات �أمام مكتب الوكالة مطالبين ب�إغالقه.
كما تعر�ضت �صحيفة «الغد» لعملية اقتحام ومحاولة منع
توزيعها من قبل مجموعة مدنية وو�صل الحد الى ك�سر
رجل �أحد موظفي التوزيع فيها.
وتوالت التدخالت ال�سيا�سية والأمنية في العمل
ال�صحافي ،فانتقد الديوان الملكي ك ًال من «وكالة
ال�صحافة الفرن�سية» و«رويترز» ( )Reutersب�سبب
وتهجم
ن�شرهما تقارير تت�ضمن اتهامات �ضد الملكة رانياَّ .
النائب محمد �سليمان ال�شوابكة على موقع «خبرني»
االلكتروني و�أهان مرا�سليه مرتين ،في حين «طلبت»
المخابرات الأردنية من المواقع الإلكترونية الإخبارية
حذف خبر يتعلق باعتداء «بلطجية» على م�سيرة لجبهة
العمل الإ�سالمي ُن ّظمت في محافظة المفرق .كما تقدم
ال�صحافي عمر الع�ساف ب�شكوى الى «المركز الوطني
لحقوق الإن�سان» �ضد مدير المخابرات الأردنية محمد
الرقاد ب�سبب التدخل لمنع ت�س ّلمه من�صب ًا �إداري ًا رفيع ًا.
و�شهدت نهاية العام �إقالة رئي�س تحرير �صحيفة
«الر�أي» �سميح المعايطة بطلب من وزير الدولة لالعالم
راكان المجالي الذي �أبلغه القرار �شخ�صي ًا وع ّين
ال�صحافي مجيد ع�صفور المقرب من رئي�س الحكومة عون
الخ�صاونة خلف ًا له .وكان قد �سبقها تقديم رئي�س تحرير
�صحيفة «الغد» م�صطفى �صالح ا�ستقالته من دون ذكر
الأ�سباب ،وتقديم ثالثي تحرير �صحيفة «العرب اليوم»
طاهر العدوان (رئي�س مجل�س االدارة) وفهد الخيطان
(رئي�س التحرير) و�سالمة الدرعاوي (مدير تحرير
الدائرة االقت�صادية) ا�ستقاالتهم احتجاج ًا على ال�سيا�سة
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التي انتهجها مالك ال�صحيفة الجديد ،وتم تعيين بدالء
لهم في اليوم التالي.
وفي ظل ا�ستنكار الفنانين الأردنيين للطريقة
التي تعاملت بها قوى الأمن الأردنية مع ال�صحافيين
�سجل الحراك الثقافي
والمعت�صمين في التظاهراتّ ،
اعت�صام ًا لل�شعراء والمثقفين الأردنيين في العا�صمة
ع ّمان مطالبين بفتح ملفات الف�ساد الثقافي ورفع يد
الرقابة عن المطبوعات� ،إ�ضافة الى توقيع �أكثر من
وجهوها �إلى وزير
�أربعين فنان ًا ت�شكيلي ًا �أردني ًا على مذكرة ّ
الثقافة يطالبون فيها ب�إ�صالحات من �أجل تح�سين �صورة
الفن الت�شكيلي في الأردن.
وفي حين تقدم الكاتب وليد ح�سني ب�شكوى بحق رابطة
الكتّاب االردنيين «ب�سبب رف�ضها طلب �إنت�سابه اليها»،
ق ّدم عدد من �أع�ضاء الرابطة ا�ستقاالتهم «ب�سبب ت�أخرها
في �إ�صدار بيان يدين ما يحدث في �سوريا من قمع وقتل
للمتظاهرين»� .أما نقابة الفنانين االردنيين فقد ع ّبرت
عن غ�ضبها وانزعاجها من قرار ا�ستبعادها من ت�شكيلة
اللجنة العليا لإعادة �إحياء مهرجان جر�ش.
�إنه واقع الحريات ال�صحافية في االردن عام ،2011
ينام وي�صحو على وقع انتهاكات غير م�ألوفة ت�شوه وجه
البالد ،ولعل �أبلغ ت�صوير لما ح�صل ما ع ّبر عنه الفنانون
االردنيون ا�ستنكار ًا ب�أن ذلك «�أمر دخيل على المجتمع
الأردني» .لذا تبرز ت�سا�ؤالت كثيرة وتطرح نف�سها بقوة
عن �أ�سباب تف ّلت االمور على النحو الخطير الذي �آلت
�إليه ،ولكن باالمكان تداركه في حال �صدقت النوايا عند
المعنيين و�أ�صحاب ال�ش�أن من �أجل �إحداث تغيير جذري
يواكب تطلعات �شعوب الربيع العربي ،واالردنيون بينهم،
و�إطالق الحريات االعالمية والثقافية وك�سر كل الحواجز
و�إلغاء كل القوانين المق ّيدة لها.

احلريات االعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني

أبرز االنتهاكات

كانون الثاني/يناير
1/14

االعتداء على طاقم قناة «الجزيرة» في الكرك.

�شباط/فبراير
2/11

االعتداء على �صحافيين خالل م�سيرة تطالب ب�إ�سقاط الحكومة في مدينة ذيبان.

�آذار/مار�س
3/25

تع ُّر�ض ال�صحافيين عبد الهادي الرمحي و�سعد ال�سيالوي وغ�سان �أبو لوز ومحمد
عمر ونور العمد وعالء الفزاع و�شرحبيل �سويلم لل�ضرب �أثناء تغطيتهم اعت�صاماً
يطالب ب�إ�صالحات د�ستورية.

ني�سان�/أبريل
4/18
4/20

تهديد ال�صحافي جهاد �أبو بيدر بالقتل من قبل مجموعة من �أن�صار الفريق �أول
المتقاعد خالد جميل ال�صرايرة واقتحام مكتبه.
�صحيفة «الر�أي» تمنع ن�شر مقال لل�صحافي �سامي الزبيدي انتقد فيه �صمت
نقابة ال�صحافيين تجاه االعتداء على مكتب ال�صحافي جهاد �أبو بيدر.

�أيار/مايو
�	5/12إطالق النار على منزل ال�صحافي با�سم �سكجها.
االعتداء على ال�صحافيين محمد النجار ومحمد الرمحي ور�شا الوح�ش وليندا
5/15
المعايعة وحبيب �أبو محفوظ و�أ�شرف ال�شياب وربيع ال�صعوب ورنا الوح�ش خالل
تغطيتهم م�سيرة حق العودة.

حزيران/يونيو
6/1
6/11
6/15

محكمة �أمن الدولة تحتجز ال�صحافي عالء الفزاع  14يوم ًا على ذمة التحقيق
ب�سبب مواد �صحافية ن�شرها على �صفحته الإلكترونية.
تهديد ال�صحافي ق�صي الجعرون من قبل مجهول اخترق بريده الإلكتروني.
االعتداء على مكتب «وكالة ال�صحافة الفرن�سية» في عمان وتهديد مرا�سلتها
رندا حبيب.
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أبرز االنتهاكات

6/21
6/22

ا�ستقالة وزير الدولة للإعالم طاهر العدوان احتجاج ًا على تعديالت
قوانين تحد من حرية ال�صحافة والتعبير.
تحطيم �سيارة مرا�سل قناة «الجزيرة» في الأردن �أحمد جرار.

تموز/يوليو
7/15

االعتداء على ال�صحافيين �أن�س �ضمرة و�أحمد ملكاوي و�سامي محا�سنة ورائد
عورتاني ويا�سر �أبو هاللة ومنى الجوالني وخليل مزرعاوي ومحمد الك�سواني ويزن
خوا�ص وعلي الزعبي و�أحمد قبالوي �أثناء تغطيتهم اعت�صام ًا في منطقة ر�أ�س العين.

ت�شرين الأول�/أكتوبر
�	10/14إ�صابة ال�صحافي عمر محارمة بجرح في عينه خالل تغطيته م�سيرة في عمان.
تهديد ال�صحافي يو�سف �ضمرة بالقتل.
10/22

ت�شرين الثاني/نوفمبر
11/11
11/12

االعتداء على مكاتب �صحيفة «الغد» واالعتداء على موظفيها.
اقتحام مكتب قناة «الجزيرة» في عمان من قبل م�ؤيدين للنظام ال�سوري.

كانون الأول/دي�سمبر
12/20
12/23
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وزير الدولة للإعالم راكان المجالي يقيل رئي�س تحرير �صحيفة «الغد»
�سميح المعايطة.
المخابرات الأردنية تطلب من المواقع الإلكترونية حذف خبر حول االعتداء
على م�سيرة لجبهة العمل الإ�سالمي في محافظة المفرق.

غزة 2011
قنابل الغاز االسرائيلية ُتالقي هراوات وسكاكني «حماس»
يف قمع احلريات يف قطاع غزة
وداد جربوع
انتهى العام  2011وقطاع غزة ما زال يرزح تحت نير
الح�صار اال�سرائيلي ب ّر ًا وبحر ًا وج ّو ًا ،فيما معبر رفح،
رئته الوحيدة على العالم ،يخ�ضع لمزاجية ال�سلطات
الم�صرية .وفي وقت ُيزهر الربيع العربي في المنطقة ،لم
ت�شهد فل�سطين ربيع ًا حقيقي ًا بعد ،لكنها لم�ست مقدمات
لهذا الربيع ،تمثلت بالحراك ال�شبابي تحت �شعار «ال�شعب
يريد �إ�سقاط االنق�سام» .ومع ذلك قوبلت «براعم»
الربيع الفل�سطيني بقمع االجهزة االمنية التابعة لحكومة
«حما�س» المقالة في القطاع ،وال �سيما خالل الم�سيرات
ال�شبابية والتحركات ال�شعبية رافقت الخطوة «الحلم»
بانتزاع االعتراف بالدولة الفل�سطينية في االمم المتحدة
في �أيلول�/سبتمبر الما�ضي؛ ولم يكن غريب ًا طبع ًا �أن تُب ّرر
«حما�س» ذلك بالمعزوفة المعتادة والمعروفة «حماية
الم�صلحة الوطنية العامة».
وفي حين هزّت جريمة خطف مجموعة �سلفية
ال�صحافي ونا�شط ال�سالم االيطالي فيتوريو �أريغوني،
و�شنقه بما ي�شبه االعدام ،الر�أي العام المحلي والدولي،
تعددت االنتهاكات على ال�ساحة االعالمية والثقافية
في القطاع ،مع تمادي «حما�س» في نهج االعتداءات
واال�ستدعاءات واالعتقاالت وما رافقها من ترهيب و�إهانة
و�إذالل خالل اال�ستجواب .وكذلك ا�ستمرت �إ�سرائيل
في نهج االرتكابات والتجاوزات ،وال �سيما اال�ستهداف
المبا�شر والمتعمد للمرا�سلين والم�ص ّورين بالر�صا�ص
والقنابل الغازية ما �أدى �إلى �إ�صابة عدد منهم� ،إذ �أ�صيب
كل من ال�صحافي محمد عثمان بالر�صا�ص الحي في
�صدره ويده ،وال�صحافي محمد المدهون بجروح خطيرة
في ر�أ�سه� ،إ�ضافة الى �إ�صابة بع�ضهم بحاالت اختناق
وت�سمم �شديد نتيجة �إطالق الغاز الم�سيل للدموع عليهم
خالل الم�سيرات ال�سلمية.
�أما «حما�س» فقد اعتمدت �سيا�سة «الخطاب المزدوج»
في طريقة تعاملها .ففي حين �أكد �أكثر من م�س�ؤول في
المكتب الإعالمي الحكومي «�ضرورة عدم التعر�ض لأي

�صحافي ،و�إيقاف اال�ستدعاءات بحقهم ،والإفراج عن �أي
�صحافي موقوف» ،كان �أثر االنتهاكات وا�ضح ًا جد ًا على
ال�ساحة .فقد �ص ّعدت االجهزة االمنية التابعة لـ«حما�س»
حملتها القمعية ،وا�ستخدم عنا�صرها قب�ضاتهم و�أرجلهم
والهراوات الحديدية والخ�شبية وال�صواعق الكهربائية
و�صو ًال �إلى الطعن بال�سكاكين ،وتم ر�صد اكثر من 55
اعتداء بحق ال�صحافيين والمثقفين والفنانين والمد ّونين
والنا�شطين الحقوقيين على ال�سواء .بع�ضهم تعر�ض
لالعتداء �أكثر من مرة كما ح�صل مع مرا�سلة «�سكايز»
�أ�سماء الغول ،التي تعر�ضت لل�ضرب و�شد ال�شعر والدفع
وال�شتم والتفتي�ش المهين في ال�شارع و�أثناء التحقيق ،لكن
الأخطر كان تعر�ض ال�صحافية والم�صورة �سماح الرواغ
للطعن بال�سكين في ظهرها خالل تغطيتها للم�سيرة
ال�شعبية المطالبة ب�إنهاء االنق�سام ،ومحاولة رمي م�صور
وكالة «رويترز» ( )Reutersلالنباء محمد �شناعة من
�شرفة الوكالة ،وتوجيه الم�سد�س الى ر�أ�س الم�صور
ال�صحافي محمد جاد اهلل وتهديده.
وا�ستعملت الحكومة المقالة لغة التهديد والوعيد مع
ال�صحافيين لحملهم على عدم التحري�ض �ضدها في
كتاباتهم ،وال�ضغط عليهم �إما باالعتقال او اال�ستدعاء او
االحتجاز والتحقيق معهم من دون �أي م�س ّوغ قانوني ،وحتى
تعري�ضهم للتعذيب اثناء االحتجاز .و�شهدت هذه ال�سنة
اعتقال اكثر من � 13صحافي ًا ،بع�ضهم اعتُقل مرة ثانية
بعد �إطالق �سراحه ،كما ح�صل مع ال�صحافي �صالح �أبو
�صالح ،ولم تجد حكومة «حما�س» حجة العتقالهم �سوى
تهمة «التعامل مع حركة فتح» ،ومنهم زياد عو�ض ،محمود
البربار وهاني الآغا.
كما اعتمدت �أجهزة �أمن «حما�س» �سيا�سة �أخرى
لترهيب ال�صحافيين ومنعهم من ممار�سة عملهم
ال�صحافي ،تمثلت با�ستدعائهم واحتجازهم ل�ساعات،
وقد �سجل �أكثر من  27حالة ا�ستدعاء واحتجاز ،وبع�ضهم
تم ا�ستدعا�ؤه �أكثر من ثالث مرات كما ح�صل مع المد ّون
25

غزة 2011
وال�شاعر محمود المنيراوي ،الذي ُو ّجهت �إليه تهمة «ن�شر
ت�ستثن االجهزة
العلمانية من خالل مقاالته وق�صائده» .ولم ِ
االمنية المخرجين والف ّنانين من االحتجاز ،ومنهم مغ ّني
الراب محمد عنتر والمخرج جمال �أبو القم�صان.
وكان لمنع ال�صحافيين من �أداء عملهم ح ّيز مهم هذه
ال�سنة في �إ�شارة من حكومة «حما�س» الى التعتيم على ما
يح�صل من انتهاكات بحق الن�شطاء والحراك ال�شبابي،
�إذ عمدت االجهزة االمنية الى االعتداء على ال�صحافيين
وتك�سير الكاميرات �أو م�صادرتها ،ا�ضافة الى م�ضايقة
المرا�سلين اثناء حديثهم على الهواء مبا�شرة مثلما ح�صل
مع مرا�سل �إذاعة «القد�س» عبد اهلل مقداد .كما اقتحمت
االجهزة االمنية عدد ًا من الوكاالت والمكاتب االعالمية
في مدينة غزة منها وكالة «الميادين» والتلفزيون الياباني
ووكالة «رويترز» ( )Reutersلالنباء ،واعتدت على
ال�صحافيين والموظفين بال�ضرب وحطمت محتويات
المكاتب.
تكتف حكومة «حما�س» با�ستعمال �أجهزتها االمنية
ولم ِ
لقمع ال�صحافيين ،بل ا�ستخدمت ال�صحافيين التابعين لها
ولحركة «الجهاد الإ�سالمي» في اقتحام نقابة ال�صحافيين
مرتين خالل هذا العام ،والذين �أجبروا �أع�ضاء النقابة
على مغادرة المقر تحت تهديد ال�سالح بحجة ان النقابة
«غير �شرعية» .وانتهى العام و�أع�ضاء النقابة ما زالوا غير
قادرين على دخول مكاتبهم .كما تم الت�ضييق على عدد
من ال�صحافيين والمد ّونين من خالل منعهم من ال�سفر
خارج القطاع من دون �سبب مقنع ،ا�ضافة الى منع بع�ض
ال�صحافيين االجانب من دخول القطاع اال بعد التوقيع

على تعهد يق�ضي بعدم اال�ساءة الى حركة «حما�س» في
التقارير التي يكتبونها.
�إن ا�ستمرار االعتداءات على الحريات العامة وحقوق
المثقفين �أ ّثر �سلب ًا على الحياة الثقافية ،فتراجعت
و�ضعفت مق ّوماتها المختلفة ،ف�ض ًال عن التهمي�ش
ّ
المنظم لم�ساحة الديمقراطية والتعددية الفكرية في
اتجاه �أحادية الوعي الثقافي من خالل تر�سيخ الم�ؤ�س�سة
الدينية و�أدواتها .فم�صادرة جهاز ال�شرطة التابع لحركة
«حما�س» رواية «�شيكاغو» للكاتب الم�صري عالء الأ�سواني
ورواية «وليمة لأع�شاب البحر» للكاتب ال�سوري حيدر
حيدر ،بحجة انهما «ت�سيئان �إلى الأخالق وتهينان الدين
اال�سالمي» خير مثال على ذلك ،كما �أن م�صادرة الحق في
ت�شكيل الفرق الفنية المختلطة (الم�سرحية والتمثيلية)
ما زالت �سارية المفعول ،باعتبار �أن ذلك مخالف للدين
الإ�سالمي ،ا�ضافة الى خ�ضوع العرو�ض الم�سرحية ل�سل�سلة
اجراءات من قبل حكومة «حما�س» قبل ح�صولها على
موافقة لعر�ضها.
وهكذا �أُ�سدلت ال�ستارة على العام  2011بكل �أحداثه
وتناق�ضاته وت�أثيرها المبا�شر على حرية التعبير في
القطاع ،في �ضوء الربيع العربي ،ما �أ�سفر عن ت�صاعد
ح ّدة القمع على خلفية ال�صراع الداخلي� .إال �أن نهاية
العام �شهدت ارتياح ًا وا�سع النطاق على �صعيد الحريات
العامة ،ارتبط بتطور الم�صالحة بين حركتي «حما�س»
و«فتح» ،والتي تج ّلت �إيجابياتها بعودة توزيع �صحف ال�ضفة
في غزة والعك�س بعد منع دام عام ًا ون ّيف ،وال�سماح مجدد ًا
بعمل الف�ضائيات التابعة لكال الطرفين.

أبرز االنتهاكات

كانون الثاني/يناير
1/26
1/31
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م�صادرة رواية «�شيكاغو» للكاتب الم�صري عالء الأ�سواني ورواية «وليمة
لأع�شاب البحر» للكاتب ال�سوري حيدر حيدر.
�شرطة حما�س تعتدي على مرا�سلة «�سكايز» �أ�سماء الغول وعلى عدد من
ال�صحافيات والمدونات ،منهن نازك �أبو رحمة ورزان المدهون وعبير �أيوب
و�إيباء ذو الفقار �سويرجو.

احلريات االعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني

أبرز االنتهاكات

�شباط/فبراير
2/11

االعتداء على مرا�سل التلفزيون الألماني �شوقي يحيا الغرا.

�آذار/مار�س
�صحافيون تابعون لحركة حما�س يقتحمون مقر نقابة ال�صحافيين الفل�سطينيين.
3/8
االعتداء على مرا�سلة «�سكايز» �أ�سماء الغول والم�ص ّورة �سماح الرواغ وعلى �أكثر
3/15
من � 20صحافي ًا �أثناء تغطيتهم الم�سيرة ال�شعبية المطالبة ب�إنهاء االنق�سام.
3/17
االعتداء على ال�صحافيين ع�صام ومحمود العجرمي ومحمد البابا وو�سام
يا�سين وخ�ضر �أبو كويك وا�سماعيل الزعنون والباحث محمد عبد اهلل �أثناء
اعت�صام �أمام مقر الأونروا.
3/19
االعتداء على ال�صحافيين منال ح�سن النواجحة وم�صطفى الباي�ض و�سامي
	�أبو �سالم وخالد الأ�شقر ومحمد جاد اهلل ومحمد وعبد الرحمن �شناعة
ومنذر خليل ال�شرافي ون�صر �أبو الفول خالل مداهمات �شرطة حما�س لعدد
من مكاتب و�سائل �إعالمية وف�ض اعت�صامات احتجاجية.
3/27
االعتداء على ال�صحافي محمد عبد النبي.
االعتداء على ال�صحافيين تيد نيترز وو�سام محمد يا�سين و�إياد طالل طه
3/30
ومحمد الح�سوم وممدوح ال�سيد ووجيه النجار.

ني�سان�/أبريل
�	4/7إ�صابة ال�صحافي محمد المدهون جراء ق�صف �إ�سرائيلي.
�	4/14إعدام ال�صحافي ونا�شط ال�سالم الإيطالي فيتوريو �أريغوني على يد تنظيم
	�إ�سالمي متطرف.

�أيار/مايو
5/3
5/15

االعتداء على ال�صحافي زكريا التلم�س.
القوات الإ�سرائيلية ت�صيب ال�صحافيين محمد عثمان وح�سين كر�سوع ومحمد
بكر اللوح خالل م�سيرة �إحياء ذكرى النكبة.

حزيران/يونيو
6/13
6/15

االعتداء على النا�شط الحقوقي �سامر �أبو رحمة خالل التحقيق معه.
توقيف ال�صحافي ماجد �أبو �سالمة.
27
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أبرز االنتهاكات

6/22
6/26
تموز/يوليو
7/6
7/10

االعتداء على الكاتب �أ�سعد ال�صفطاوي خالل التحقيق معه.
االعتداء على مرا�سل «فران�س � )France 24( »24سالمة عطااهلل خالل
التحقيق معه.
االعتداء على ال�صحافي �سمير حمتو من قبل م�س�ؤولين في �صحيفة «فل�سطين».
محاولة �إحراق مكتب وكالة «وفا» في غزة.

�آب�/أغ�سط�س
8/21

اعتقال ال�صحافي فتحي محمود طبيل والمدونين عرفات الحاج ومحمد �صيام
ومحمد ا�سماعيل وفادي ال�شافعي وخليل الوزير.

�أيلول�/سبتمبر
9/23
9/27
9/30

اعتقال المخرج الم�سرحي جمال �أبو القم�صان.
منع مرا�سل «بي.بي�.سي )BBC( ».جون دوني�سون من الدخول �إلى غزة.
االعتداء على ال�صحافي يو�سف الحلو.

ت�شرين الأول�/أكتوبر
10/11
10/27

�صحافيون من حما�س والجهاد الإ�سالمي يقتحمون مقر نقابة ال�صحافيين
الفل�سطينيين.
اعتقال ال�صحافي �صالح �أبو �صالح.

ت�شرين الثاني/نوفمبر
11/22
11/23
11/24
11/27
11/29
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اعتقال ال�صحافي زياد عو�ض.
اعتقال المدون محمود البربار.
اعتقال ال�صحافي هاني الآغا.
عملية �سطو على مكاتب وكالة «�سما» الإخبارية.
اعتقال ال�صحافي �صالح �أبو �صالح للمرة الثانية خالل �شهر.

ال�ضفة الغربية 2011
الصحافيون يف الضفة هدف حي لرصاص اجلنود االسرائيليني
وضحايا االستدعاء واالعتقال وتأجيل احملاكمات يف سجون السلطة
وداد جربوع
في زمن الربيع العربي ،ال تزال الحريات االعالمية
والثقافية في ال�ضفة الغربية ت�شهد تراجع ًا حاد ًا ،رغم
وجود القوانين والت�شريعات التي ُيفتر�ض �أن تحميها.
لكن الواقع ال�سيا�سي المت�شابك �أ ّثر �سلب ًا على حال
ال�صحافيين والمثقفين الفل�سطينيين الذين عانوا
االم ّرين ،من احتالل ا�سرائيلي يعمد الى ا�ستهدافهم في
محاولة لترهيبهم ومنعهم من �أداء عملهم ،ومن �سل�سلة
انتهاكات اقترفتها االجهزة االمنية التابعة لل�سلطة
الفل�سطينية .و�سط هذا الواقع المعقّد� ،أثارت جريمة
اغتيال المخرج والممثل جوليانو �صليبا خمي�س على �أيدي
م�سلحين مجهولين �أطلقوا النار عليه في مخيم جنين
في بداية ني�سان ،موجة ا�ستنكار عارمة في الأو�ساط
ال�شعبية والثقافية الفل�سطينية وخرجت م�سيرات غا�ضبة
في ال�ضفة ا�ستنكار ًا للجريمة.
وقد �ش ّكل ال�صحافيون «هدف ًا حي ًا» للجنود
اال�سرائيليين ،بهدف منعهم من نقل وقائع االنتهاكات
تم ر�صد �إ�صابة �أكثر من 34
بحق ال�شعب الفل�سطيني� ،إذ ّ
منهم في �شكل مبا�شر ومتعمد خالل هذا العام ،وال �س ّيما
�أثناء تغطيتهم الم�سيرات الأ�سبوعية المناه�ضة لجدار
الف�صل وم�صادرة الأرا�ضي ،من خالل ا�ستخدام الجنود
الر�صا�ص المطاطي والقنابل الحديدية وال�صوتية
والغاز الم�س ّيل للدموع والمياه العادمة الممزوجة بالمواد
الكيماوية ،ما �أدى الى ا�صابة العديد من ال�صحافيين
والمرا�سلين والم�صورين والنا�شطين الحقوقيين بحروق
وحاالت اختناق وت�سمم �شديد ،وترافق ذلك مع اقتحام
الجنود وكاالت �إعالمية عدة وتحطيمهم مع ّداتها
وم�صادرتهم بع�ض ًا منها.
ولم ي�سلم الف ّنانون ومعهم دور الم�سارح �أي�ض ًا من
همجية االعتداءات� ،إذ اقتحم الجنود اال�سرائيليون
م�سرح «الحرية» ود ّمروا محيطه وك�سروا ال�شبابيك
الزجاجية ،واعتقلوا مديره عدنان �إبراهيم نغنغية ورئي�س
مجل�س �إدارته بالل خالد ال�سعدي .وفي حين تع ّر�ض

طاقم م�سرح «االحالم» لتفتي�ش مهين طال حتى �أجهزة
ال�صوت والديكور ،فر�ضت ال�سلطات اال�سرائيلية �سيا�سة
منع ال�سفر على عدد من المثقفين الفل�سطينيين من
دون �إعطاء �أي �سبب وا�ضح ،ومنعت كتاب «دعامة عر�ش
الرب ،عن الدين وال�سيا�سة في ا�سرائيل» للكاتب احمد
رفيق عو�ض من الدخول الى الأرا�ضي الفل�سطينية ،وهو
«درا�سة �أكاديمية تلقي ال�ضوء على الظاهرة اال�صولية
الدينية المتغلغلة فى عمق المجتمع الإ�سرائيلي».
كما تابعت ال�سلطات اال�سرائيلية �سيا�سة اعتقال
ال�صحافيين ،ف�أوقفت �أو احتجزت �أكثر من  19منهم،
و�أُفرجت الحق ًا عن  12بعد خ�ضوعهم للتحقيق و�إ�صدار
�أحكام متفاوتة بحقهم ،وكان الفت ًا اللجوء الى «الإعتقال
االداري» الذي يقوم على �أ�سا�س اعتقال ال�شخ�ص من
دون توجيه الئحة اتهام بحقه ومن دون محاكمة ،مع
�إمكان التجديد له مرات عدة لفترة ت�صل �إلى �ستة
�أ�شهر ،مثلما ح�صل مع ال�صحافي وليد خالد الذي تم
تجديد االعتقال االداري بحقه مرتين .وانتهى العام ،وما
زال كل من الإعالمي نواف العامر وال�صحافيين وليد
خالد ورائد ال�شريف وعامر �أبو عرفة و�أمين �أبو وردة قيد
االعتقال في ال�سجون اال�سرائيلية.
�أما داخلي ًا ،فقد �ألقى ال�صراع ال�سيا�سي وال�شرخ بين
حركتي «فتح» و«حما�س» بظالله على حرية التعبير في
ال�ضفة الغربية ،والتي �شهدت حالة م ّد وجزر مرتبطة
بالم�صالحة بين الحركتين ،في الوقت الذي اختلف
فيه الم�شهد وطريقة تعامل اجهزة �أمن كل منهما مع
ال�صحافيين والمثقفين� ،إال �أن العناوين العري�ضة
لالنتهاكات كررت نف�سها في ال�ضفة والقطاع على ال�سواء.
ولعب النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني دور ًا م�ؤثر ًا في خلق
وتعميق الرقابة الذاتية على ال�صحافي و�أفكاره و�آرائه،
تم ر�صد �أكثر
خوف ًا من اي اعتداء يمكن ان يطاله ،وقد ّ
من  20حالة اعتقال وا�ستدعاء ،بع�ضها لأكثر من مرة،
على يد االجهزة االمنية التابعة لل�سلطة ،مثلما ح�صل
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مع ال�صحافي �سامي العا�صي والم�صور �أ�سيد عمارنة،
ا�ضافة الى التع ّر�ض ل�صحافيين تابعين لم�ؤ�س�سات
اعالمية مناه�ضة لل�سلطة الفل�سطينية والتحقيق معهم
وم�صادرة معداتهم ال�صحافية ،كما ح�صل مع �صحافيي
ف�ضائية «االق�صى» التابعة لحركة «حما�س».
وخالف ًا للمادة  19من القانون الأ�سا�س الفل�سطيني،
التي تكفل حرية الر�أي والتعبير في الأرا�ضي الفل�سطينية،
ت ّمت مالحقة عدد من ال�صحافيين قانوني ًا وق�ضائي ًا على
خلفية عملهم ال�صحافي ،و�أبرز التهم الموجهة �إليهم
«تعكير وحدة ال�صفاء بين عنا�صر االمة» ،و«النيل من
هيبة الدولة» ،ومعظمهم يعملون في م�ؤ�س�سات اعالمية
تابعة لحركة «حما�س» .و�إمعان ًا في الترهيب النف�سي
والتعذيب المعنوي وال�سيا�سة الكيدية ،كان يتم ت�أجيل
المحاكمات وت�أخير �إ�صدار االحكام من دون م�س ّوغ
قانوني ،و�صل بع�ضها الى �ست مرات ،كما ح�صل مع
الكاتب ع�صام �شاور وال�صحافي عالء الطيطي قبل

�إ�صدار الحكم بتبرئتهما .وفي تطور غير م�سبوق يتعلق
بانتهاك الحريات الثقافية في ال�ضفة� ،أ�صدر النائب
العام الفل�سطيني �أمر ًا بوقف بث البرنامج الكوميدي
«وطن ع وتر» ،بعد تقديم �شكاوى عدة �ضده بتهمة
«الإ�سفاف بالأداء واالنتقا�ص من دور الأجهزة الأمنية
والق�ضائية والمهن الطبية» ،وهي المرة الأولى التي
ُي�صدر فيها النائب العام قرار ًا بوقف برنامج ُيبثّ على
�شا�شة التلفزيون الوطني الفل�سطيني.
�إنه واقع الحريات االعالمية والثقافية في ال�ضفة
الغربية ،والذي يئنّ بين مطرقة االحتالل اال�سرائيلي
و�سندان الخالفات الفل�سطينية الداخلية ،حيث يتابع
الفل�سطيني ربيع العرب كرافعة ت�ساعده في ن�ضاله،
لأنه يحتاج الى ربيعه الخا�ص للو�صول الى ُم�صالحة
تُنهي الحالة ال�شاذة ،خ�صو�ص ًا و�أن الكثيرين يعتقدون
ان الربيع العربي الحقيقي يبد�أ من فل�سطين وينتهي
فيها.

أبرز االنتهاكات

كانون الثاني/يناير
1/17
1/24
1/24
1/26

الأمن الوقائي الفل�سطيني يعتقل الكاتب ع�صام �شاور.
الأمن الوقائي الفل�سطيني يعتقل الباحث في جامعة النجاح الوطنية عدنان عودة.
االعتداء على مكتب قناة «الجزيرة» في رام اهلل.
االعتداء على مكتب وكالة «بال ميديا» ( )Pal Mediaفي نابل�س.

�شباط/فبراير
�	2/4إ�صابة الم�صور هيثم الخطيب خالل تغطيته م�سيرة مناه�ضة لجدار الف�صل
في بلعين.
2/15
الأمن الوقائي الفل�سطيني يعتقل ال�صحافي �سامي العا�صي.
القوات الإ�سرائيلية تمنع ترميم مبنى نقابة ال�صحافيين الفل�سطينيين في الخليل.
2/17

�آذار/مار�س
3/16
30

منع بث حلقة من البرنامج الكوميدي «وطن َع وتر» على قناة «فل�سطين»
ب�سبب انتقادها الزعيم الليبي معمر القذافي.

احلريات االعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني

أبرز االنتهاكات

3/17

�سجن �شطة الإ�سرائيلي يمنع القنوات الف�ضائية العربية على ال�سجناء
الفل�سطينيين.

ني�سان�/أبريل
4/4
4/15
4/17
4/19
4/21

اغتيال المخرج الم�سرحي جوليانو خمي�س في جنين.
اقتحام القوات الإ�سرائيلية لم�سرح «الأحالم» في الخليل.
تمديد الأمن الوقائي الفل�سطيني اعتقال ال�صحافي �إ�سالم الحاليقة.
االعتداء على الم�صور وجدي �أ�شتيه.
القوات الإ�سرائيلية تعتقل الكاتب �أحمد قطام�ش.

�أيار/مايو
5/15
5/15
5/22
5/26
5/27

ال�سلطات الإ�سرائيلية تحول ال�صحافي وليد خالد علي �إلى االعتقال الإداري
لمدة �ستة �أ�شهر.
ال�شرطة الإ�سرائيلية تعتدي على ال�صحافي ه�شام عبد الحفيظ ال�شرباتي.
قوة �إ�سرائيلية تدهم منزل الأمين العام لالتحاد العام للكتاب والأدباء
الفل�سطينيين مراد ال�سوداني.
قوة �إ�سرائيلية تقتحم منزل ال�صحافي عالء الطيطي.
قوة �إ�سرائيلية تعتقل الكاتب فرا�س جابر.

حزيران/يونيو
المخابرات الفل�سطينية تحتجز ال�صحافي �أحمد الخطيب وت�صادر مواده
6/13
الم�صورة.
6/13
االعتداء على ال�صحافية ابتهال من�صور بال�ضرب المبرح.
�	6/17إ�صابة الفنان ربيع تركمان بر�صا�صة مطاطية خالل م�شاركته في تظاهرة
بلعين �ضد جدار الف�صل واال�ستيطان.
�	6/18إ�صابة الم�صور وجدي �أ�شتيه بقنبلة غاز في يده في مدينة نابل�س.
القوات الإ�سرائيلية تعتقل الإعالمي نواف العامر ومدير مركز «�أحرار»
6/28
للدرا�سات ف�ؤاد الخف�ش.

تموز/يوليو
7/5
7/9

ال�سلطات الإ�سرائيلية تحكم على الإعالمي نواف العامر بال�سجن خم�سة �أ�شهر.
االعتداء على الم�صور حازم بدر في الخليل.
31

ال�ضفة الغربية 2011

أبرز االنتهاكات
القوات الإ�سرائيلية تعتقل ال�صحافي محمد ب�شارات.
7/10
�	7/22إ�صابة الم�صور هيثم الخطيب بقنبلة غاز �أثناء تغطيته مظاهرة بلعين.
�	7/25إ�سرائيل تمنع دخول كتاب «دعامة عر�ش الرب ،عن الدين وال�سيا�سة في �إ�سرائيل»
للكاتب �أحمد رفيق عو�ض �إلى الأرا�ضي الفل�سطينية.
7/27
القوات الإ�سرائيلية تدهم م�سرح «الحرية» في جنين وتعتقل مديره عدنان ابراهيم
نغنغية ورئي�س مجل�س �إدارته بالل خالد ال�سعدي.
7/29
االعتداء على الم�صور مهيب البرغوثي �أثناء تغطيته م�سيرة في النبي �صالح.

�آب�/أغ�سط�س
8/9
8/16
8/21
8/22
8/25

المخابرات الإ�سرائيلية تعتقل مرا�سل قناة «الجزيرة» في �أفغان�ستان �سامر
عالوي.
المدعي العام الفل�سطيني ي�صدر قرار ًا بوقف بث البرنامج الكوميدي «وطن َع وتر»
على قناة «فل�سطين».
القوات الإ�سرائيلية تعتقل ال�صحافي �أ�سيد عمارنة.
القوات الإ�سرائيلية تعتقل ال�صحافي عامر �أبو عرفة.
النيابة العامة الفل�سطينية تحتجز الأ�ستاذ الجامعي عبد ال�ستار قا�سم لمدة  15يوماً.

�أيلول�/سبتمبر
القوات الإ�سرائيلية تعتقل الناطق الإعالمي للجنة ال�شعبية لمقاومة الجدار
9/9
واال�ستيطان محمد بريجية.
�	9/9إ�صابة مرا�سل تلفزيون «فل�سطين» هارون عمايرة والم�صور فادي الجيو�سي
بحاالت اختناق �أثناء قمع القوات الإ�سرائيلية لم�سيرة بلعين.
9/10
احتجاز النيابة العامة الفل�سطينية ال�صحافي جورج قنواتي لمدة يومين.
�إ�صابة الم�صور عالء بدرانة �أثناء اقتحام القوات الإ�سرائيلية قرية ق�صرة.
9/16
�إ�صابة الم�صور �أيمن النوباني �أثناء اقتحام م�ستوطنين �إ�سرائيليين قري ًة
9/20
قرب نابل�س.
المخابرات الفل�سطينية تعتقل ال�صحافي محمد منى.
9/22
�	9/23إ�صابة ال�صحافي الفرن�سي كري�س هوبي �أثناء تغطيته م�سيرة النبي �صالح.
الأمن الوقائي الفل�سطيني يعتقل ال�صحافي محمد ب�شارات.
9/27

ت�شرين الأول�/أكتوبر
10/5
10/6
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الأمن الوقائي الفل�سطيني يعتقل ال�صحافي محمد منى للمرة الثانية خالل �أ�سبوعين.
النيابة العامة الفل�سطينية تمدد اعتقال ال�صحافي �صدقي مو�سى.

احلريات االعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني

�إ�صابة ال�صحافيين فرا�س طنينة و�أ�شرف كتكت و�سارة العدرة ومحمد را�ضي
10/11
ً
باالختناق خالل قمع القوات الإ�سرائيلية اعت�صاما �أمام �سجن عوفر.
�	10/26إ�صابة الم�صور مجيد ال�صفدي بحجارة م�ستوطنين �إ�سرائيليين غربي رام اهلل.
�	10/29إ�صابة ال�صحافيين فداء ن�صر وح�سام �أبو عالن وعبد الحفيظ اله�شلمون وحازم
بدر �أثناء قمع القوات الإ�سرائيلية م�سيرة في بيت �أمر.

ت�شرين الثاني/نوفمبر
القوات الإ�سرائيلية تعتقل ال�صحافي رائد ال�شريف.
11/14
�	11/18إ�صابة ال�صحافيين مجدي �أ�شتيه وع�صام الريماوي ومحمد تركمان �أثناء
تغطيتهم م�سيرة النبي �صالح.

كانون الأول/دي�سمبر
�إ�صابة الم�صور وليد م�أمون بقنبلة غاز �أثناء تغطيته م�سيرة بلعين ،واعتداء
12/2
القوات الإ�سرائيلية على ال�صحافي مجدي �أ�شتيه خالل م�سيرة النبي �صالح.
12/7
القوات الإ�سرائيلية تعتقل من�سق «المنتدى التنويري والثقافي» يو�سف عبد الخالق.
�	12/9إ�صابة الم�صورين نجيب فراونة وعلي �أبو رحمة خالل تغطيتهما م�سيرتي النبي
�صالح وبلعين.
�	12/18إ�صابة ال�صحافية ليندا �شل�ش بقنبلة غاز �أطلقتها القوات الإ�سرائيلية �أمام
�سجن عوفر.
12/28
القوات الإ�سرائيلية تعتقل ال�صحافي �أمين �أبو وردة.
�	12/30إ�صابة ال�صحافي ع�صام الريماوي بقنبلة غاز خالل تغطيته م�سيرة النبي �صالح.
�	12/31إ�صابة الم�صور �أ�شرف �أبو �شاوي�ش بقنبلة غاز خالل تغطيته اقتحام م�ستوطنين
قرية ع�صيرة القبلية.
12/31
ال�شرطة الفل�سطينية تمنع الفنان با�سل زايد من �إكمال �أغنية خالل احتفال ر�أ�س
ال�سنة في رام اهلل.
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السلطات االسرائيلية تستمر يف نهج القمع والعنصرية
بحق الصحافيني والفنانني الفلسطينيني يف أراضي الـ48
فرا�س تلحوق
طوى العام � 2011صفحاته في �أرا�ضي الـ 48على �إثني
ع�شر �شهر ًا م�شبعة منع ًا وقمع ًا وقهر ًا ،على يد ال�سلطات
اال�سرائيلية التي �أمعنت في انتهاك الحريات الإعالمية
والثقافية ،الب�سة في الوقت عينه «ثوب» العن�صرية و�ضاربة
عر�ض الحائط بالأعراف والمواثيق الدولية التي تطالب
بحماية الحريات على اختالفها والحق بالتنوع الثقافي.
وتم ّيزت الممار�سات الإ�سرائيلية بالهمجية من خالل
الهجوم على ال�صحافيين والم�صورين والمرا�سلين ،بدء ًا
باالعتداءات الج�سدية عليهم ،مرور ًا باال�ستدعاءات
واالعتقاالت ،وو�صو ًال الى الإبعاد الق�سري من دون
محاكمات �أو توجيه تهم ،ومنع بع�ض ال�صحافيين من
دخول مناطق معينة ،واقتحام المواقع الإخبارية وتك�سير
محتوياتها وم�صادرة معداتها .ولم تتورع ال�سلطات
اال�سرائيلية عن اعتقال ال�صحافيين الم�شاركين في
�أ�سطول الحرية ،وت ّوجت انتهاكاتها بمحاولة فر�ض «قانون
الت�شهير» عبر الكني�ست وهو القانون الذي �أطلق عليه
كم
ال�صحافيون العرب والإ�سرائيليون ت�سمية «قانون ّ
الأفواه».
فقد وا�صلت ال�سلطات الإ�سرائيلية االعتداء على
ال�صحافيين المقد�سيين ومنعهم من �أداء واجبهم في
�شكل �شبه يومي �أو �أ�سبوعي ،وال �سيما في باحة الم�سجد
االق�صى ور�أ�س العمود وحي �سلوان في القد�س ،وقد
منعت في يوم واحد ( 28كانون الثاني/يناير )2011
�أكثر من � 21صحافي ًا وم�صور ًا من ت�أدية واجبهم خالل
تغطية المواجهات بين الجنود والأهالي في حي �سلوان،
ومرة �أخرى (في � 11آذار/مار�س) �أكثر من  17منهم
�أي�ض ًا ،وا�ستهدفتهم بالقنابل الدخانية عمد ًا واعتر�ضت
�سبيلهم كما ر�شتهم بالمياه الآ�سنة و�أبعدتهم عن المكان،
ومنهم ال�صحافية دياال جويحان التي تعر�ضت لالعتداء
واال�صابة واالبعاد والمنع �أكثر من خم�س مرات ،وكذلك
الم�صورون �أحمد جالجل و�أحمد �صيام ومعمر عو�ض
الذين تعر�ضوا لالعتداء والم�ضايقة �أكثر من مرة� ،إ�ضافة

الى الع�شرات من زمالئهم في اعتداءات متفرقة .وكان
الفت ًا اعتداء عنا�صر ال�شرطة بال�ضرب على ال�صحافي
ح�سين العبرة في  16كانون الثاني/يناير ومحاولة �شرطي
ده�سه ب�سيارة ال�شرطة على الرغم من عر�ض بطاقته
ال�صحافية �أمامه ،بهدف منعه من �أداء عمله في ت�صوير
عملية هدم قرية العراقيب في النقب.
وارتفعت وتيرة التع�سف الى ح ّد تهديد ال�صحافيين
الأجانب بمنعهم من دخول �إ�سرائيل في حال �شاركوا في
�أ�سطول الحرية ،وبلغت ذروتها مع اقتحام قوات البحرية
�سفن «�أمواج الحرية» وتنكيلها بال�صحافيين والنا�شطين
على متنها واعتقالهم ثم �إطالق �سراحهم بعد �إجبارهم
على توقيع ورقة يق ّرون فيها بدخولهم �إ�سرائيل من دون
�إذن .كما �أمعنت ال�سلطات الإ�سرائيلية في ابتكار �أ�ساليب
لإهانة ال�صحافيين و�إذاللهم في �شكل معيب وغير �إن�ساني
وغير �أخالقي� ،إذ �أخ�ضع جهاز االمن الداخلي اال�سرائيلي
«ال�شاباك» ال�صحافيين الأتراك والعرب لتفتي�ش مهين
وقا�س ،عند محاولتهم الدخول الى الم�ؤتمر ال�سنوي
ٍ
الخا�ص بال�صحافة الأجنبية الذي يعقده رئي�س الوزراء
اال�سرائيلي بنيامين نتنياهو لمنا�سبة حلول ال�سنة الجديدة
في مق ّره في القد�س .كما �أجبر الأمن الإ�سرائيلي في 21
�أيار/مايو مرا�سلة وكالة ال�صحافة الفرن�سية (Agence
 )France Presseال�صحافية �سارة ح�سين على خلع
حمالة �صدرها خالل تفتي�ش ح�سي دقيق ومهين تعر�ضت
له على مدخل مكتب نتانياهو.
وات�سم عام  2011بهاج�س الإبعاد عن الم�سجد
الأق�صى� ،إذ حاولت ال�سلطات الإ�سرائيلية منع
ال�صحافيين من تغطية الأخبار واالحداث داخله ،وال �سيما
اقتحام الم�ستوطنين لباحاته .وكان الفت ًا تقديم النيابة
العامة في القد�س الئحة �إتهام بحق ال�صحافي محمود
�أبو عطا في �آذار/مار�س  2011على خلفية نقله الأحداث
التي وقعت في الأق�صى عام  ،2009واعتقال الم�صور
فريد �صالح خالل تغطيته مهرجان ًا فيه و�إبعاده  15يوم ًا،
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واعتقال ال�صحافيتين منى القوا�سمي ومي�ساء �أبو غزالة
خالل ت�صويرهما اقتحام م�ستوطنين للم�سجد وم�صادرة
كاميراتهما وهواتفهما النقالة.
وفي هجمتها على المرافق الإعالمية والثقافية ،اقتحمت
القوات الإ�سرائيلية مكتب موقع «هون فل�سطين» ب�شكل
عنيف واحتجزت مرا�سله معاذ قيمري و�صادرت كاميرته
والكاميرات الخا�صة بالموقع .وفي حين �أوقفت بث �إذاعة
«�صوت ال�سالم» بعد تهديد مديرها باالعتقال واقتحام
الإذاعة ،اعتقلت �صاحب موقع «بلدي» الإلكتروني عماد
المرعي ،في حزيران/يونيو  2011ثم �أحالته الى الحب�س
المنزلي بعيد ًا عن قريته ومكان عمله وا�ستمرت بالمماطلة
في محاكمته حتى انتهى العام وهو يعي�ش م�أ�ساة االبعاد
ومعاناتها .كما اقتحمت عنا�صر ال�شرطة اال�سرائيلية
الم�سرح الوطني الفل�سطيني «الحكواتي» في مدينة القد�س
ب�أمر من وزير الأمن واعتقلت مديره جمال غو�شة.

وترافق م�سار القمع واالعتداء مع �سل�سلة من القوانين
العن�صرية الهادفة الى محو تاريخ وهوية العرب في �أرا�ضي
الـ ،48و�أهمها تلك الهادفة الى منع الأذان والدعوة الى
ال�صالة� ،إ�ضافة الى منع تعيين ق�ضاة عرب في محكمة
العدل العليا ،و�إكراه العرب على توقيع وثيقة «الوالء لدولة
ا�سرائيل» ك�شرط لإتمام عدد من المعامالت الإدارية.
ُ�سدل ال�ستارة مع �صفحة �سوداء قاتمة في
وهكذا ت َ
�سجل االنتهاكات على ال�ساحة االعالمية والثقافية في
�أرا�ضي الـ ،48مفتوحة على كل االحتماالت الت�صعيدية ،ال
�سيما و�أن ال�سلطات الإ�سرائيلية بدت في الأيام الأخيرة
من العام �أكثر �إ�صرار ًا على ابتداع قوانين عن�صرية
جديدة وط ْرحها �أمام الكني�ست ،في ظل احتمال تقريب
موعد الإنتخابات الإ�سرائيلية ،لتكون الحريات الثقافية
والإعالمية لعرب الـ 48مرة جديدة �ضحية ال�سباق �إلى
كرا�سي ال�سلطة.

أبرز االنتهاكات

كانون الثاني/يناير
اعتقال مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد �صيام.
1/4
تهديد الإعالمي زهير اندراو�س القتل.
1/10
ال�شرطة الإ�سرائيلية تعتدي بال�ضرب على ال�صحافي ح�سين العبرة.
1/16
�	1/22إ�صابة الم�صور حمزة نعاجي بر�صا�ص مطاطي.
�	1/28إ�صابة ال�صحافية دياال جويحان والم�صور �أحمد جالجل بقنبلة غاز.
الحكم بال�سجن ت�سع �سنوات على رئي�س لجنة الحريات في �أرا�ضي الـ48
1/30
	�أمير مخول.

�شباط/فبراير
2/4
2/17

�إ�صابة ال�صحافيين دياال جويحان ومحمود عليان ومحمد �أبو �سنينة ومعمر عو�ض
ومحفوظ �أبو ترك بقنابل غاز �إ�سرائيلية في منطقة ر�أ�س العمود.
حكم بال�سجن ثالث �سنوات على الفنان فداء ال�شاعر.

�آذار/مار�س
3/16
36

اعتقال الم�صور �أحمد جالجل بعد تعر�ضه لل�ضرب.

احلريات االعالمية والثقافية يف لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني

أبرز االنتهاكات

3/25

اعتقال الم�صور نور كرامة ب�سبب تغطيته المواجهات بين ال�شرطة الإ�سرائيلية
ون�شطاء �سالم في �سلوان.

ني�سان�/أبريل
مالحقة معلمين عرب ب�سبب م�شاركتهم في �إ�ضراب «يوم الأر�ض».
4/5
منع �إقامة مهرجان في مدينة قلن�سوة لمنا�سبة يوم الأ�سير الفل�سطيني.
4/22
ً
اعتقال الم�صور فريد �صالح خالل تغطيته مهرجانا في الأق�صى.
4/24
اقتحام م�سرح «الحكواتي» في مدينة القد�س.
4/27
�	4/29إ�صابة الم�صور �أحمد �صيام بر�صا�صة مطاطية.

ني�سان�/أبريل
االعتداء على فريق قناة «الجزيرة» الم�ؤلف من �شيرين �أبو عاقلة ونجوان �سمري
5/15
ونبيل مزاوي وم�أمون عثمان ومجيد �صفدي من قبل م�ؤيدين للنظام ال�سوري.
5/15
الجامعة العبرية تمنع بث فيلم «معلول» لمنا�سبة يوم النكبة وجامعة حيفا تمنع
ندوة ومحا�ضرة عن النكبة.
�	5/17أمن الجامعة العبرية يمنع الطالب العرب من الم�شاركة في مهرجان التراث
الفل�سطيني.
5/27
االعتداء على ال�صحافيين دياال جويحان وعطا عوي�سات و�سليمان خ�ضر خالل
تظاهرة في ر�أ�س العمود.

حزيران/يونيو
6/1
6/5
6/5

اعتقال ال�صحافيتين منى القوا�سمي ومي�ساء �أبو غزالة.
منع �إقامة م�ؤتمر «نعم للقد�س فل�سطينية عربية».
االعتداء بال�ضرب على الم�صور �أحمد �صيام.

�آب�/أغ�سط�س
8/14

اعتقال رئي�س جمعية «حريات» محمد كناعنة.

�أيلول�/سبتمبر
�	9/5إغالق م�ؤ�س�سة النجاح الفل�سطينية في القد�س.
�	9/23إ�صابة الم�صور معمر عو�ض بجرح بليغ في منطقة ر�أ�س العمود.
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أبرز االنتهاكات

9/23
9/28

اعتقال مدير نادي الأ�سير في القد�س نا�صر قو�س.
اعتقال الم�صور �أحمد جالجل.

ت�شرين الأول�/أكتوبر
10/10
10/23

منع ال�صحافي عبد اللطيف غيث من دخول ال�ضفة الغربية لمدة �ستة �أ�شهر.
اقتحام مكتب موقع «هون فل�سطين» واحتجاز المرا�سل معاذ قيمري.

ت�شرين الثاني/نوفمبر
11/3
11/16
11/17

اقتحام �أ�سطول «�أمواج الحرية» المتجه �إلى غزة وتعنيف ال�صحافيين لينا عطااهلل
وكاي�سي جايمز و�أيمن زبير وجيهان حافظ وح�سان غاني.
اعتقال ال�صحافية �إ�سراء �سلهب.
وقف بث �إذاعة «�صوت ال�سالم».

كانون الأول/دي�سمبر
12/21
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منع الأغاني العربية و�أم�سية فنية في جامعة حيفا لمنا�سبة عيد الميالد.

خال�صة
وس ُبل احلماية
االنتهاكاتُ ...
يو�سف ملحم الها�شم
مل يختلف واقع احلريات الإعالمية والثقافية يف كل من
الدول الأربع التي يغطيها ن�شاط مركز الدفاع عن احلريات
االعالمية والثقافية «�سكايز» (عيون �سمري ق�صري) ،لبنان
و�سوريا وفل�سطني والأردن� ،إال مبعيار تب ّدل االنتهاك.
وبعيد ًا عن لغة االرقام املخيفة لالنتهاكات املتنوعة التي
�سجلها «�سكايز» خالل العام  ،2011يالحظ بو�ضوح
ّ
تدهور و�ضع احلياة االعالمية والثقافية ب�شكل نوعي،
ومتناق�ض متام ًا مع مناخ الربيع العربي املنادي باحلرية
والدميقراطية لل�شعوب التي عانت ع�شرات ال�سنني من
اال�ضطهاد والقمع وعربدة الأنظمة ،وهذا ما �أكدته وقائع
االنتهاكات التي ر�صدها «�سكايز» يف كل من البلدان
االربعة املعنية.
وامل�ؤ�سف يف مطلق الأحوال� ،أن جزء ًا �أ�سا�سي ًا من
املالحقات التي تع ّر�ض لها �صحافيون و�إعالميون ومثقفون
يف هذه البلدان قد ا�ستُخدمت فيه تغطية ق�ضائية من
خالل َ�س ْوق ه�ؤالء اىل قاعات اال�ستجواب يف املحاكم
الع�سكرية واملماطلة يف املحاكمات وابتداع �أ�ساليب و�أحكام
�أق ّل ما يقال فيها �أنها جمحفة وغري قانونية ،وتنتهك حتى
حرية الق�ضاء نف�سه ،ما فر�ض مناخ ًا من الرقابة الذاتية
التي تكبح حرية التعبري وطاقات الإبداع .يف املقابل
بقي الق�سم الرئي�سي من االنتهاكات واالعتداءات بحق
الإعالميني وال�صحافيني واملثقفني واملد ّونني خارج �إطار
�أي تغطية حقوقية �أو قانونية� ،إذ تنوعت اال�ستهدافات
واتخذت يف ق�سم �أ�سا�سي منها طابع االعتداء اجل�سدي
الذي ي�صل اىل ح ّد االغتيال والت�صفية مرور ًا بال�ضرب
والتهديد واال�ستدعاء املتكرر واالعتقال والإخفاء الق�سري،
ولكن الأب�شع والأفظع هو الت�شويه اجل�سدي والتمثيل بجثث
القتلى ال �سيما كما ح�صل يف �سوريا.
وبرز اىل الواجهة �أي�ض ًا االعتداء على احلريات
الإعالمية الإلكرتونية الذي ال يق ّل �أهمية عن االنتهاكات
االخرى� ،سواء من خالل القر�صنة �أو ابتداع قوانني مق ّيدة
ال تخطر ببال� ،أو بوا�سطة ا�ستخدام مواقع �إلكرتونية تتبع
للجهات الر�سمية ولأجهزتها الأمنية بق�صد ت�شويه �سمعة
�صحافيني واالفرتاء والتحري�ض عليهم� ،أو من خالل بعث

ر�سائل تهديد مبا�شرة �إليهم على ح�سابهم اخلا�ص على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،يف ظل اعتقال عدد كبري من
املد ّونني بحجج واهية ومنع بع�ضهم من ال�سفر حل�ضور
م�ؤمترات خارج دولهم مثلما ح�صل يف غزة و�سوريا على
وجه التحديد.
ولعل ذلك كله ،بات يفر�ض على قطاعات ال�صحافيني
والإعالميني والفنانني واملثقفني واملد ّونني على ال�سواء،
وامللحة ،مبا ُي�شبه
القيام مبزيد من اخلطوات ال�ضرورية ّ
التو�صيات ،لتحديد ُ�س ُبل احلماية والوقاية من كل �أ�شكال
االنتهاكات املعروفة ،وميكن اخت�صارها يف ما يلي:
�أو ًال ،توثيق ما يتعر�ضون له من اعتداءات وتهديدات
و�أعمال عنف وعر�ضها على �أهم املراجع الدولية
واملنظمات احلقوقية املخت�صة.
ثانياً ،توطيد العالقة بني جميع �أطياف اجل�سم
الإعالمي والثقايف والفني والت�ضامن يف ما بينها ونقل
اخلرب واملعلومة املت�صلة ب�أي اعتداء على �أي منها فور
وقوعه وك�شفه �أمام الر�أي العام.
ثالثاً ،اعتبار �أن حرية ونزاهة الق�ضاء هي املك ّمل
الأ�سا�سي حلرية العمل ال�صحايف والإعالمي والفني
والثقايف ،وبالتايل �إيجاد رابط ولو معنوي بني اجل�سم
الق�ضائي من جهة واجل�سم الإعالمي والثقايف وكل ما
يدور يف فلكه من جهة ثانية ،من خالل ك�شف �أي
�ضغوط يتعر�ض لها الق�ضاء الناظر يف كل الق�ضايا
املطروحة �أمامه ،ومراجعة الن�صو�ص القانونية ل�سد
الثغرات التي تقتن�صها عادة الأجهزة املعادية
للحريات بهدف االنق�ضا�ض على احلريات بكل
�أوجهها املعروفة.
رابعاً� ،إعتبار �أن هناك �أفكار ًا �إيديولوجية م�سبقة
متورطة يف االعتداء على احلريات ونعني بها كل
ربر لأنظمة احلزب الواحد
االيديولوجيات التي ت ّ
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خال�صة
والقائد الواحد كل ما ميكن �أن ُيرتكب بحق الإعالميني
واملثقفني� ،أو تلك التي ت�ستثري الغرائز الدينية
والتطرف الديني والتي ال تق ّل خطورة عن الأوىل
تتو�سل الن�ص املق ّد�س لـ«تقدي�س»
خ�صو�ص ًا و�أنها ّ
االعتداء وتكري�سه.
خام�ساً� ،إيالء جانب خا�ص و�أ�سا�سي لالعتداءات على
الق�سم الأنثوي من اجل�سم الثقايف واالعالمي
وال�صحايف والفني واعتباره �شك ًال م�ضاعف ًا من �أ�شكال
االعتداء على حقوق املر�أة وحر ّيتها.
�ساد�ساً ،التن ّبه اىل �أن هذه االعتداءات مل تعد ت�ستهدف
فقط ال�صحافيني العرب (واملثقفني والفنانني) ،بل
امتدت اىل الأجانب مبن فيهم الأوروبيون والأمريكيون،
و�آخرهم ال�صحافي الفرن�سي جيل جاكييه والمرا�سلة
الأميركية ماري كولفن والم�صور الفرن�سي ريمي
�أو�شليك الذين ُقتلوا في �سوريا� ،أو �إثارة متاعب
واعتداءات وا�ستدعاءات ُمبهمة بهدف ال�ضغط عليهم
وحتريف احلقيقة التي ميكن �أن ينقلوها ،مما يحتّم
عليهم العمل �أكرث و�أكرث لك�شف هذه االعتداءات
والتجاوزات �أمام املراجع الدولية و�أمام الر�أي العام
يف دولهم.
الكم من
�سابعاً ،ال ميكننا �إال �أن ن�شري اىل هذا ّ
االعتداءات الذي ميار�سه �أعداء احلريات م�ستخدمني
طابور ًا خام�س ًا و�ساد�س ًا وعا�شر ًا من ال�صحافيني
واملثقفني والإعالميني ك�أبواق حتري�ضية على زمالئهم
يف املهنة وعلى الأفكار التحررية وعلى حقوق الإن�سان
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وحق التعبري عن الر�أي ،ما يحتّم على اجل�سم
الإعالمي حت�صني نف�سه بنف�سه يف وجه ه�ؤالء الذين ال
يق ّلون وح�شية عن «ال�ش ّبيحة والبلطجية» معنوي ًا ومادي ًا
ومبا يرتكون من ت�شويه للمهنة وقد�سيتها وحرمتها.
ثامناً ،التن�سيق بني جميع الأطر املعنية باحلريات
الإعالمية والثقافية والفنية ،والبحث عن �أفكار عملية
لعقد ور�ش عمل دورية واحتفاالت وم�ؤمترات
متخ�ص�صة وب�شكل غري منطي لدر�س كل احلاالت التي
تع ّر�ضوا لها و�أ�سبابها وطرق و�أ�ساليب معاجلتها،
�إ�ضافة اىل �ضرورة تر�شيد ال�صحافيني واملثقفني
وتوعيتهم على حقوقهم.
تا�سعاً ،االهتمام ب�إقرار مواد تعليمية تتناول مو�ضوع
احلريات يف اجلامعات وخ�صو�ص ًا يف كليات احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية واالعالم والتوثيق.
عا�شراً ،العمل احلثيث ال�ست�صدار قوانني جديدة
تراعي التطور التكنولوجي بكل مندرجاته وحتاكي
الع�صر وتنبذ �أي منحى رقابي وقمعي.
رمبا تكون هذه التو�صيات �أو «الو�صايا» الع�شر ،غي�ض ًا
من في�ض ما يختزنه بع�ض املعنيني واحلقوقيني املل ّمني يف
هذا االطار ،ال�ساعني �أ ّو ًال و�أخري ًا اىل حماولة احلماية
واحل ّد من االنتهاكات على ال�ساحة االعالمية والثقافية يف
كل من البلدان االربعة املعنية .وميكن يف مطلق االحوال
اعتبارها خطوة �أوىل يف رحلة االلف ميل ...فهل هناك ما
مينع من امل�ضي باخلطوة االوىل؟!
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يبرز هذا الر�سم حاالت المنع الكامل لأعمال فنية �أو ثقافية �أو �إعالمية ،بالإ�ضافة �إلى حاالت اقتطاع �أجزاء من تلك الأعمال ،بقرار من �سلطات
الرقابة الر�سمية� .أما في لبنان ،فبرزت �أي�ض ًا حاالت رقابة «غير ر�سمية» ،تمثلت بمنع �شركة «طيران ال�شرق الأو�سط» توزيع جريدة «الأخبار» على
متن طائراتها ،وتهديد الفريق الغنائي الأميركي « »LMFAOمما �أدى �إلى �إلغاء حفله الغنائي في بيروت ،و�إخفاء ا�سم المخرج �ستيفن �سبيلبرغ عن
مل�صقات فيلم «تان تان» ( )Tintinفي �إحدى �صاالت ال�سينما �شمال بيروت.
�إال �أنه يجب �أن ينظر �إلى �أرقام الرقابة بتمعن .فال يمكن القيام بتقييم فعلي �إال بمقارنة تعامل �أجهزة الرقابة في كل دولة مع العمل الفني نف�سه ،وهذا
ما لم يكن متاح ًا .فالأفالم التي منعت في لبنان لم تحاول �شركات ال�سينما �أن تعر�ضها في �سائر الدول ،والكتب التي منعت في غزة متوافرة في �أ�سواق
مناطق �أخرى ،والم�سل�سالت الممنوعة في �سوريا عر�ضت خارجها.
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