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بعد طول سبات، أزهر “ربيع العرب” 
وفاحت نسامت الحرية، وتفتحت براعم 

الدميوقراطية يف تونس ومرص واليمن وليبيا 
واألردن وسوريا، واملغرب والجزائر و...
 انتفض االنسان العريب وكرس حاجز 

الخوف! 
خرج متحدياً القمع واالستبداد والتسلط، 
رافضا كبت الحريات باشكالها كافة؛ خرج 
منتفضاً لكرامته كانسان ومطالبا بحقوقه 

كمواطن- فرد.
“ربيع العرب” هو الربيع الذي برش به 

سمري قصري، فكان قلمه السباق اىل زعزعة 
ذاك السجن الكبري الذي راحت قضبانه 

تضّيق الخناق عىل الشعوب العربية منذ 
منتصف الستينيات، معلناً ان “االحباط 

ليس قدرا” )“النهار” 2005/4/15(.
سمري قصري الذي خاض معركة الحرية 
والدميوقراطية، عرب إرصاره عىل تالزم 

قضية التحرير مع قضية الحرية، ال بل ان 
الحرية هي الرشط األسايس النجاز عملية 

التحرير. 
“ربيع سمري قصري” انطلق من معادلة 

ثالثية تربط بني استقالل لبنان 
ودميوقراطية سوريا وتحرير فلسطني.

ورأى سمري يف بريوت، التي أحبها وكتب 
تاريخها واستشهد فيها، ربيعا للعرب 

ومنارة لهم!
قبل ستة وثالثني عاما كانت بريوت القتيل 

األول يف مسلسل املوت العريب، وقبل 
ست سنوات، وتحديدا يف 14 آذار 2005، 
اطلقت بريوت انتفاضتها من أجل الحرية 
واالستقالل، وكان سمري أحد أهم صانعيها.

وها هو “ربيع بريوت” يعقد زهرا يف 
الساحات العربية!

س. ك.

“ربيع العرب”
ربيع �صمري ق�صري

نظم مركز “سكايز” للدفاع عن الحريات 
لـ”مؤسسة  التابع  والثقافية،  االعالمية 
سمري قصري”، بالتعاون مع وزارة االعالم، 
دورة تدريبية لصحافيي القسم الفرنيس 

يف “الوكالة الوطنية لالعالم”.
من  استمرت  التي  ــدورة  ال عىل  ارشف 
االول  ترشين   15 اىل  االول  ترشين   11
2010، يف مبنى وزارة االعالم نفسها، يف 
منطقة الصنائع استاذة مادة “التدريب 
الصحفي” يف الجامعة اللبنانية االمريكية 

شمص  اميــان  العربية  بــريوت  وجامعة 
“لوريان-  جريدة   يف  والصحايف  شقري 
اييل  الفرنسية  باللغة  الصادرة  لوجور” 
من  زميلة   15 الدورة  يف  وشارك  فياض. 
يف  العاملني  الصحافيني  الزمالء  فريق 
الوطنية  “الوكالة  يف  الفرنيس  القسم 

لالعالم”.
التدريب  برامج  ضمن  الدورة   وتندرج 
مركز  ينظمها  التي  املهني  والتطوير 
من  فريق  مــع   بالتعاون  “سكايز” 

الصحافيني، وتستهدف  املدربني والزمالء 
الصحافة  كليات  وطلبة  الصحافيني 
العمل  مامرسة  يف  الراغبني  واالعــالم 
مهاراتهم  تعزيز  يف  ملساعدتهم  الصحايف 
يف الكتابة والتغطية الصحفية يف مجاالت 
عىل  الرقمي  واالعالم  التقليدي  االعالم 
حد سواء.  وسيتبع هذه الدورة دورات 
أخرى مع “الوكالة الوطنية” ومؤسسات 
وقت  يف  عنها  وسيعلن  أخرى،  اعالمية 

الحق.

“سكايز” ينظم دورة تدريبية للقسم الفرنيس 
يف “الوكالة الوطنية لالعالم”

SKeyes website: http://www.skeyesmedia.org
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االسم: طل دوس خالد امللوحي
الجنسية: مواطنة سورية

العمر: 19 سنة
العمل: سجينة

تاريخ بدء العمل: 2009/12/27
سنوات  خمس  )السجن(:  العقد  مدة 

قابلة للتجديد
الصفة: جاسوسة

الرتبة: خطرة
لصالح  رسية  معلومات  افشاء  االداء: 

الواليات املتحدة االمريكية
نعم، ابنة الثامنة عرشة حني تم اعتقالها، 
املواطنني  عقول  واستغباء  اتهامها  تم 
يف  بقضيتها  علم  من  وجميع  السوريني 

االمريكية  املتحدة  الواليات  لصالح  بالتجسس  العامل،  انحاء 
االنرتنت مع  تتحدث عرب شبكة  كونها فقط، وفقط ال غري، 

اصدقاء لها.
هل تصدقون، ان تكون ابنة الثامنة عرش آنذاك قد زودت 
الواليات املتحدة االمريكية مبعلومات خطرة ودقيقة ال يعلم 
ان  لها  يعقل  كيف  االمنية؟!  واالجهزة  هي  سوى  احد  بها 
املعلومات؟  وما هي هذه  املعلومات؟!  تحصل عىل هذه 

ومن زودها بها؟
الطوارئ  التي تشن يف سوريا، ومنذ اعالن حالة  ان الحرب 
سنة 1963، ترتكز عىل قمع كافة انواع الحريات ويف مقدمها 
االمنية  السلطات  فتسعى  والتعبري.  الــرأي  ابــداء  حرية 
او  سيايس  ناشط  او  محام  او  مثقف  كل  السكات  جاهدة 
طالب، باألخص الطالب، الذي يفكر يوماً او فّكر ونّفذ فعل 
ابداء الرأي عالنية، حيث ان هذا الفعل ميكن ان يؤدي اىل 
تزايد تلك اآلراء لتصل اىل ما تخشاه تلك الدول الشمولية 

االستبدادية من ثورات واضطرابات من أجل التغيري.
ولدت طل امللوحي يف حمص يف 1991/11/4، وهي مدونة 
اعتقلها  الثانوية،  حمص  مدارس  إحدى  يف  وطالبة  سورية 
خلفية  عىل   2009/12/27 يف  السوري  الدولة  أمن  جهاز 
نرشها بعض املواد “ذات الخلفية السياسية” عىل مدونتها. 
االمن  فرع  اىل  امللوحي  طل  استدعيت   ،2006 سنة  ففي 

موقع  عرب  ـ  وّجهتها  مناشدة  بسبب 
النادي السوري ـ إىل الرئيس بشار األسد 
لإلرساع يف عملية التحول الدميقراطي يف 
استدعاء  تكرر   ،2007 سنة  ويف  البالد. 
ما  األقل،  عىل  مرات  ثالث  لطل  األمن 
دفع بأرستها اىل مغادرة سوريا يف نهاية 

صيف 2007 والتوجه إىل مرص.
إىل  طل  استدعيت   ،2009 شباط  ويف 
وتم  القاهرة،  يف  السورية  السفارة 
تعرفهم  من  أسامء  عن  معها  التحقيق 
عرب اإلنرتنت من سوريني يف الخارج، كام 
تم تحذيرها من النرش أو االتصال مبواقع 
 ،2009 متوز  ويف  صحف.  أو  إلكرتونية 
األب  فّضل  أن  بعد  سوريا  إىل  عادت 
العودة الستكامل السنوات األربع املتبقية له للحصول عىل 

كامل املعاش التقاعدي، وبقيت هناك حتى تم اعتقالها.
لن ندخل يف تفاصيل املحاكامت والتعذيب الذي عانت منه 
امللوحي يف السجن خصوصا لناحية عدم معرفة ذويها مكان 
فهذه  بزيارتها...  لهم  السامح  وعدم  طويلة  لفرتة  اعتقالها 
االمور تحتاج اىل صفحات وصفحات تشبه معاناة كل سجني 

رأي يف سوريا.
لقد ناشد املجتمع املحيل والدويل، من حكومات وجمعيات 
حقوقية ومدنية، السلطات السورية االفراج عن طل امللوحي 
مسلسالت  من  حلقة  سوى  ليست  والتهمة  القضية  كون 
الرأي. من  السورية  السلطات  يخالف  القضايئ ملن  التلفيق 
جهتها، وعىل لسان املتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية، 
رأت الواليات املتحدة ان التهمة املوجهة هي “بدعة” و”تثري 
الشفقة”، وهي “تلفيقات” ال أساس لها، وطالبت السلطات 

السورية، االمنية والقضائية، إطالق رساحها فورا.
لقد استخفت السلطات السورية بعقول السوريني يف إتهامها 
بديلة  طرق  هناك  أليس  ولكن  بالتجسس،  امللوحي  طل 
للقمع بغية إسكات من له رأي، غري اسلوب سجن فتاة شابة 
وطموحها  العلمي  مستقبلها  عىل  والقضاء  سنوات  خمس 
املستقبيل؟! واىل متى ستستمر هذه املامرسات املخابراتية 

القمعية يف ظل تنامي موجة التحرر العريب من االستبداد؟

قمع املدونني... طل امللوحي منوذجاً!

قرصنة موقع “سكايز” 
تحت جناح الظالم

“سكايزميديا. موقع  تعرض 
 )skeyesmedia.org( ”اورغ
)عيون  “سكايز”  ملركز  التابع 
عن  لــلــدفــاع  قــصــري(  سمري 
والثقافية  االعالمية  الحريات 
شباط   12 السبت  يوم  فجر 
ســافــرة  لــقــرصــنــة   2011
حجبه  اىل  أدت  وهمجية 
“هاكر”  قبل  من  بالكامل، 
ويطلق  سعودي  انه  أّدعــى 
عىل نفسه اسم خالد العنزي، 
انه هدد أكرث  ويعلن بوقاحة 
من مرة “أن اي موقع صحفي 
رح  العسكري  سرية  يجيب 
هذا  هو  فمن   .)!!( طــريه” 
يقصد  ــذي  ال “العسكري” 

وينربي للدفاع عنه؟؟
كام ان الالفت والغريب يف آن 
قرصنته  يهدي  ال”هاكر”  ان 
عبدالله  السعودي  امللك  اىل 
الرئيس  واىل  العزيز  عبد  بن 

السوري بشار االسد!...
يدين  “سكايز”  مركز  ان 
محاولة كم األفواه والتعدي 
الجبان تحت جناح الليل عىل 
الرأي  وحرية  االعــالم  حرية 
ويناشد  والتدوين،  والتعبري 
املسؤولني والسلطات املعنية 
من اعالمية وقضائية التحرك 
واالقتصاص  الفاعلني  لكشف 

منهم.     
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الضفة الغربية- خاص “سكايز”
منذ أن بدأت قناة “القدس” الفضائية عملها 
يف األرايض الفلسطينية يف ترشين الثاين/نوفمرب 
ممنهجة  إلنتهاكات  تتعرض  وهي   ،2008
يف  العاملني  أغلبية  تعرض  والدليل  ومتتالية، 
الفضائية اما لإلستدعاء واإلعتقال أو ملصادرة 
االمنية  األجهزة  قبل  من  اإلعالمية  موادهم 

الفلسطينية يف الضفة الغربية.
أكرث من 15 إنتهاك بحق املراسلني سجل منذ 
مراسل  مع  الحال  هو  فهذا  عملهم،  تاريخ 
مكتب  ومدير  سامر خويرة  نابلس  يف  القناة 
القناة يف جنوب الضفة الغربية أكرم النتشة، 
حاممرة  ممدوح  املراسل  تهديد  تم  حني  يف 

أكرث من مرة من أجل دفعه لإلستقالة.

قناة “القدس”... ممنوع اإلقرتاب 
من املربع األمني

كانت املرة األوىل التي سمع فيها اإلعالميون 
مقر  حول  أمني  مربع  بوجود  الفلسطينيون 
طاقم   منع  تم  عندما  املقاطعة،  يف  الرئاسة 
فضائية “القدس” من التواجد هناك يف أيلول 

.2009
العربية  الفضائيات  من  العديد  وهناك 
مقارها  تقع  األخبار  ــاالت  ووك واألجنبية 
“بال  وكالة  وتحديداً  املقاطعة،  من  بالقرب 
ميديا” التي تبيع خدماتها يف مجال التصوير 
ونقل البث اىل العديد من الفضائيات ومنها 

قناة “القدس”.
عمل  وإربــاك  عرقلة  يف  املنع  هذا  وتسبب 
مكاتب  اىل  وتحولهم  “القدس”،  قناة  طاقم 
لوكالة “بال ميديا” لكن بعيدة  تابعة  آخرى 

عن املربع األمني.
ويؤكد منسق الربامج واإلنتاج يف القناة نواف 

العامر ملراسلة “سكايز” أن األجهزة األمنية مل تكتف 
املربع  منطقة  داخل  التواجد  من  القناة  طاقم  مبنع 
األمني، بل متت مراقبتهم ملعرفة إن كانوا سيقومون 
من  شفهي  بشكل  صدر  الــذي  القرار  هذا  بكرس 
الفلسطينية، ورسعان  الوطنية  السلطة  يف  املسؤولني 
لحم  بيت  يف  املقاطعة  مقر  ليطال  تعميمه  تم  ما 

أيضاً”.
محجاً  يعترب  الله  رام  يف  الرئاسة  مقر  كان  وإذا 
كل  يف  واألجانب  املحليني  واإلعالميني  للصحافيني 
محمود  الفلسطيني  للرئيس  اإلعالمية  املناسبات 
التواجد  من  ممنوع  الفضائية  طاقم  أن  إال  عباس، 
تعميم  “وجود  بذريعة  أيضا  االخبار  هذه  لتغطية 

مينع تواجدهم يف هذا املكان”.
وال يتوقف األمر عند هذا الحد فقط، بل إن وزارة 
اإلعالم الفلسطينية يف رام الله رفضت منح العاملني 
الحاصلني  من  وغالبيتهم  اإلعالميني  من  القناة  يف 
عىل شهادات يف الصحافة واإلعالم، بطاقات صحافة، 
وزارة  من  للقناة  ترخيص  وجود  بعدم  ذلك  وبررت 

اإلعالم يف الضفة الغربية.
وعلق العامر: “لدى القناة ترخيص من لندن، ونعمل 

مثل  إنتاج  رشكة  خالل  من  الفلسطينية  األرايض  يف 
العديد من الفضائيات”.

طولكرم  مثل  الفلسطينية  املحافظات  بعض  وهناك 
وسلفيت وجنني تشرتط عىل القناة الحصول عىل إذن 
تقرير عىل  أي  إعداد  أو  بتصوير  قيامها  قبل  مسبق 
من  وحدها  العقوبة  بهذه  القناة  لتنفرد  أراضيها، 
األرايض  يف  العاملة  والفضائيات  القنوات  بقية  دون 

الفلسطينية.

مراسلو “القدس”... انتهاكات بالجملة
سامر  اإلعالمي  نابلس  يف  “القدس”  مراسل  ويعلق 
خويرة قائال: “اإلستدعاء واإلعتقال خلقا لدي يف أحد 
مراحل عميل أزمة نفسية، حيث كنت أدرك أن نزويل 
مصادرة  أو  إستدعايئ  يعني  تقرير  إلعداد  للشارع 
الكامريا والذهاب لساعات اىل مقرات األجهزة األمنية 

يف إنتظار اإلفراج عني وإعادة معدايت”.
وكان األمن الوقايئ قد اعتقل خويرة 36 يوماً يف عام 
2009، عندما كان يعد تقريراً يف مدينة نابلس لصالح 

القناة.
وقال: “ما أعرفه جيدا أنني تعرضت ألكرث من خمسة 
عرش انتهاكا خالل عميل عميل يف قناة “القدس” من 

تعرضت  انتهاكا  عرش  خمسة  من  أكرث  خالل 
له”.

وال تختلف معاناة مراسل قناة “القدس” يف 
زميله  عن  كثرياً  النتشة  أكرم  الضفة  جنوب 
 14 الخاصة  أجندته  يف  خويره، حيث سجل 

انتهاكاً منذ بدأ عمله يف القناة.
يف  وأنا  نفيس  أسأل  “أحيانا  النتشة:  ويقول 
طريقي للعمل يف القناة هل سأعود اليوم إىل 

بيتي وعائلتي أم ال؟؟”.
لها تركت  التي تعرضت  ويتابع: “االنتهاكات 
مكان  يف  حتى  عائلتي،  عىل  سيئاً  نفسياً  أثراً 
العمل  نستأنف  أن  الصعب  من  العمل، 
محتجز  زمالئنا  أحد  أن  نعلم  ونحن  بسالسة 

لدى األجهزة األمنية، هذا صعب للغاية”.
سلبياً  أثراً  تركت  التي  األمور  أكرث  من  ولعل 
من  البعض  تخوف  هي  النتشة،  نفسية  يف 
االعتقال  من  للقناة خوفاً  التعامل والترصيح 

أواملالحقة.
املسؤولني  بعض  عند  رؤيته  ان  اىل  ويشري 
املعتقل  بالصحايف  مرتبطة  العاديني  والناس 
واملهدد، وبالتايل كل من يتعامل معي يشعر 
من  باب  حاله  عىل  يفتح  أنه  أو  مهدد  أنه 

املضايقات واملنغصات هو بغنى عنها”.
ويرى النتشة أن كرثة االنتهاكات التي تعرض 
لها طاقم القناة قد تؤدي أحيانا لرقابة ذاتية 
عند بعض املراسلني، وهذا أمر مفهوم يف ظل 
يرسل  بعضهم  أن  يفرس  ما  وهذا  عانوه،  ما 
أخبار االنتهاكات رافضاً ذكر اسمه عىل سبيل 

املثال.
موجة  أي  بني  ما  القناة  يف  العاملون  ويربط 
يف  األمنية  األجهزة  متارسها  عامة  انتهاكات 
املوجهة  االنتهاكات  وبني  الغربية  الضفة 
لطاقم القناة، مؤكدين أنهام مرتبطني بطريقة 
أو بأخرى، فال ميكن أن يكونوا بعيدين عن املضايقة 
من  تعاين  والحريات  محتقن  العام  الجو  كان  إذا 
تضييق، سيام أن قناة “القدس” عادة ما تفرد مساحة 
للسلطة  يروق  ما ال  االنتهاكات، وهذا  لفضح  أوسع 

الفلسطينية وأجهزتها األمنية”.
وهو  األســوأ  هناك  واالعتقال  االستدعاء  بني  وما 
التهديد واالبتزاز إلرغام الصحايف عىل ترك عمله، مثل 
ما هو حاصل مع مراسل القناة يف بيت لحم ممدوح 
األمن  أجهزة  يف  ضابط  له  كشف  الــذي  حاممرة، 
بطريقة مبارشة أنهم سيواصلون التضييق عليه حتى 
فهمه حاممرة  وما  القناة.  من  ويستقيل  عمله  يرتك 
نع  يف البداية تهديداً، أخذ حيز التنفيذ الحقاً اذ انه ميمُ
حاليا من إعداد أي تقرير يف مدينة بيت لحم عكس 

زمالئه من املراسلني لدى بقية الفضائيات.
احتفاالت  تغطية  من  منعي  “تم  حاممرة:  ويقول 
عيد ميالد املسيح والسنة الجديدة يف ساحات املهد 
تقرير حول  إعداد  نعت من  ممُ لحم، والحقا  بيت  يف 
إرضاب املعلمني يف املحافظة، ويف كل املرات كان يتم 
اعتقايل فيام يعمل زماليئ من بقية الفضائيات بذات 

املكان بكل هدوء وبدون منغصات”.

قناة “القدس” يف الضفة الغربية... 
إنتهاكات متواصلة منذ إنطالقها



4

تقرير حول املتابعات القانونية والقضائية يف الضفة الغربية *

السلطة  بإن   1994 عام  التحرير  منظمة  أعلنت 
الخاصة  واملواثيق  املعاهدات  ملتزمة  الفلسطينية 
نفسه  العام  من  أيلول  نهاية  ويف  اإلنسان،  بحقوق 
أصدر الرئيس الراحل يارس عرفات مرسوماً رئاسياً قىض 
بتشكيل هيئة فلسطينية عليا لحقوق اإلنسان. يتكون 
القانون من 51 مادة تتضمن كل ما يتعلق باملطبوعات 
والعمل الصحفي، ومنها ضامنات أساسية لحرية الرأي 
والتعبري لكل مواطن، وحرية الوصول إىل املعلومات 
ونرشها وتداولها والتعليق عليها، إال أن املواد امللحقة 
تنتقص  التي  النصوص  من  جملة  حملت  بالقانون 
 من حقوق االنسان عىل صعيد حرية الرأي والتعبري.

 يكفل قانون املطبوعات والنرش الفلسطيني الصادر 
ال  املواد  مبوجب  والتعبري  الرأي  حرية   ،1995 عام 
“الصحافة  الثانية:  املادة  نص  يف  جاء  ما  ووفق   ،51
والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، 
تصويراً  كتابة،  قواًل،  بحرية  رأيه  عن  يعرب  أن  وله 
أنه  إىل  إضافة  واإلعــالم”،  التعبري  وسائل  يف  ورساًم 
حرية  صور  إحدى  باعتبارها  الصحافة  حرية  يكفل 
“متارس  الثالثة:  للامدة   أيضاً   وفقاً  والتعبري  الرأي 
الصحافة مهمتها بحرية يف تقديم األخبار واملعلومات 
والعلوم  والثقافة  الفكر  نرش  وتسهم يف  والتعليقات 
الحريات  عىل  الحفاظ  إطار  ويف  القانون  حدود  يف 
الحياة  حرية  واحرتام  العامة  والواجبات  والحقوق 

الخاصة لآلخرين وحرمتها”.
 كذلك نصت املادة 34 من قانون االجراءات الجزائية 
اي موقوف  رقم 3 لسنة 2001 عىل وجوب “إحالة 
عىل النيابة العامة للتحقيق معه، واتخاذ إجراء قانوين 
خالل مدة ال تتجاوز 24 ساعة، وبالتايل إن إبقاء أي 
مدين معتقاًل لدى اي جهاز أمني دون عرضه عىل النيابه 
للقانون،  مخالفة  يمُعترب  القانونية  املدة  العامة خالل 
وبالتايل يكون توقيف املدين توقيفاً غري مرشوع. وهذه 
أن  سيام  وال  الغربية  الضفة  يف  يومياً  تمُنتهك  املادة 
 العديد من الصحافيني يتم احتجازهم لفرتات طويلة.

قرارات  ايضاً  تعرتي  التي  القانونية  املخالفات  ومن 
االجهزة االمنية والتي ينجم عنها توقيف الصحافيني، 
انتهاك املادة 55 من القانون نفسه والتي تنص عىل 
الوحيد يف  العامة هي صاحبة االختصاص  النيابة  ان 

ادعاء  إن  لذلك  فيها،  والترصف  بالجرائم  التحقيق 
النيابة العسكرية كونها صاحبة االختصاص يمُعّد مخالفة 
لقانون االجراءات الجزائية، كام ان املادة 101 الفقرة 
الثانية من القانون االسايس الفلسطيني تنص عىل ان 
“تنشأ املحاكم العسكرية بقوانني خاصة وليس لهذه 
املحاكم اي اختصاص او والية خارج الشأن العسكري”. 
وعليه فإن توقيف الصحايف من قبل االجهزة االمنية 
اغتصاباً  يشّكل  العامة  النيابة  عىل  عرضه  دون  من 
يف  املكفولة  املواطن  بحرية  ميس  انه  كام  للسلطة 
 احكام املواد 11 و12 من القانون االسايس الفلسطيني.

والثقافية  االعالمية  الحريات  عن  الدفاع  مركز  ان 
“سكايز” )عيون سمري قصري(، اخذ عىل عاتقه الدفاع 
من  وتحديداً  املمكنة  الوسائل  بكل  الصحافيني  عن 
منر  محمد  املحامي  توكيل  عرب  القانونية  الناحية 
االستشارات  تقديم  عىل  للعمل  الغربية  الضفة  يف 
املحاكم  امام  عنهم  والدفاع  للصحافيني  القانونية 

ومتابعة قضاياهم املتعلقة بحرية الرأي والتعبري.
محامي  تابعها  التي  الحاالت  بعض  ييل  ما  ويف 

“سكايز”:

الصحايف  لألنباء  “شهاب”  وكالة  مراسل  أواًل: 
عامر عبد الحليم أبو عرفة 

الصحايف عامر أبو عرفة موقوف لدى املخابرات العامة 
يف مدينة الخليل منذ 2010/11/10، بتهمة “مناهضة 
الفلسطينية”،   الوطنية  للسلطة  العامة  السياسة 
العسكرية،  النيابة  عن  صادر  توقيف  قرار  مبوجب 
بطعن  النمر  محمد  “سكايز”  محامي  تقدم  وقد 
 2010/953 الرقم  يحمل  العليا  العدل  محكمة  امام 
للمطالبة باإلفراج عن ابو عرفة كونه موقوفاً بشكل 
غري قانوين، عماًل بأحكام املادة 284 من قانون اصول 
 ،2001 لسنة   2 رقم  والتجارية  املدنية  املحاكامت 
األسايس  القانون  مخالف ألحكام  املتهم  اعتقال  ألن 
الفلسطيني وقانون اإلجراءات الجزائية، والذي ينص 
عىل وجوب عرض املوقوف عىل النيابة العامة خالل 
ذلك  وبخالف  توقيفه،  من  ساعة   24 أقصاها  مدة 
التي  الحالة  وهي  قانوين،  غري  بشكل  موقوفاً  يعترب 
تنطبق عىل أبو عرفة، وعليه طلب املحامي النمر من 

للشهادة  الله  رام  مدينة  اىل  القدوم  عرفة  ابو  والد 
 .2011/1/16 بتاريخ  حصل  ما  وهو  املحكمة  أمام 
وعىل اثر ذلك تم تكليف النيابة تقديم الئحة جوابية 
عىل الئحة الطلب املقدم من قبل املحامي خالل 15 
مهيأة  الدعوى  معه  ستكون  الذي  األمر  وهو  يوماً 

للفصل واصدار الحكم بعدها.     
يذكر ان هذه هي املرة الثانية التي يمُعتقل فيها أبو 
عرفة من قبل جهاز املخابرات حيث اعتقل يف املرة 
عرفة خالل  أبو  وتعرض   .2010/5/11 بتاريخ  االوىل 
امام  ميثل  ان  قبل  شديد،  لتعذيب  االعتقال  فرتة 
املحكمة العسكرية وحكم ملدة ثالثة أشهر ثم اطلق 

رساحه بتاريخ 2010/8/14.         

سامر  الصحايف  “االقىص”  اذاعة  مراسل  ثانياً: 
أنور رشدي رويشد

الصحايف سامر رويشد موقوف لدى جهاز املخابرات 
محامي  وتقدم   ،2010/12/8 تاريخ  منذ  العامة 
“سكايز” محمد النمر بطعن له أمام محكمة العدل 
باإلفراج  للمطالبة   ،2010/980 الرقم  تحت  العليا 
بأحكام  عماًل  قانوين  غري  بشكل  موقوفاً  كونه  عنه 
املدنية  املحاكامت  اصول  قانون  من   /284/ املادة 
املتهم  اعتقال  ألن   ،2001 لسنة   2 رقم  والتجارية 
مخالف ألحكام القانون األسايس الفلسطيني وقانون 
اإلجراءات الجزائية. وطلب املحامي النمر من ذويه 
القدوم للشهادة يف أول جلسة بتاريخ 2010/12/19 
الدعوى  فتأجلت  القدوم،  من  يتمكنوا  مل  انهم  اال 
وشهد  رويشد  شقيق  وحرض   ،2011/1/16 لتاريخ 
بتقديم  النيابة  املحكمة  كلفت  وقد  املحكمة،  أمام 
من  يوماً   15 خالل  جوابية  الئحة  يف  دفوعها  كامل 

تاريخه.
اطلق   2011 يناير  ــاين/  ــث ال ــون  ــان ك  17 ويف   
يــومــاً.  40 دام  احــتــجــاز  بعد  ــد،  ــش روي  رساح 

الستدعاءات   2010 خالل  تعرض  رويشد  ان  يذكر 
اي  توجيه  دون  من  مرتني  اعتقاله  عن  فضاًل  عدة 

تهمة إليه.  

* اعداد محامي “سكايز” محمد النمر.



التي  االنتهاكات  أبرز  التقرير  يبني هذا 
غزة  قطاع  يف  “سكايز”  مركز  رصدها 

خالل عام 2010.

تفاصيل االنتهاكات:
أوال: انتهاك الحق يف الكرامة 

واملعاملة الالئقة
األشخاص  استدعاءات  وتزايد  استمرار 
من دون مراعاة حق اإلنسان يف الكرامة 
"سكايز"   وينظر  الالئقة.  واملعاملة 
األجهزة  استمرار  إىل  بالغة  بخطورة 
الذين  املواطنني  حق  بانتهاك  األمنية 
استدعاءهم بشكل متكرر ما يرض  يتم 
ويعترب  والبدنية.  النفسية  بسالمتهم 
“سكايز” ان كل أشكال سوء املعاملة أو 
األمنية  األجهزة  متارسها  التي  التعذيب 
يجب  محظورة  أعــاماًل  غزة،  قطاع  يف 
باعتبارها  مرتكبيها  ومعاقبة  تحرميها 

أعاماًل جرمية.

ثانيا: انتهاك الحق يف اجراءت 
قانونية عادلة

املاضية  األشهر  “سكايز”  خالل  استمر 
يف تلقي شكاوى يؤكد أصحابها تعرضهم 
لسوء املعاملة من قبل األجهزة األمنية 
يف قطاع غزة. وقد تلقى املركز ما يزيد 
عن 15 شكوى ابلغ فيها املواطنون أنهم 
تعرضوا لسوء املعاملة أو التعذيب، أثناء 
الداخيل  األمن  جهازي  لدى  االحتجاز 
لوزارة  التابعني  النيابة  أو  واملباحث 
املقالة.  “حامس”  حكومة  يف  الداخلية 
حرمان  أيضا  االنتهاك  هــذا  ويشمل 
املتهمني من حضور محاميهم والتوقيف 
اإلجــراءات  أتباع  دون  من  واالعتقال 
العديد  “سكايز”  تلقى  كام  القانونية. 
من الشكاوى من مواطنني تم اعتقالهم 
هذا  تعسفي.  بشكل  حريتهم  وحجز 
الحرية  حجز  من  نوعاً  يشكل  السلوك 
مسوغ  أي  وجود  دون  من  الشخصية 
قانوين. فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق 
املواطنني املحتجزين يف رؤية محاميهم 
وتوجيه  التحقيق  يف  االرساع  ورضورة 
للعدالة  وتقدميهم  وجدت،  ان  التهم 
للقانون  جسيمة  مخالفة  شكل  ما 
الفلسطيني األسايس، وقانون اإلجراءات 
األجهزة  الستمرار  نــظــراً  الجزائية، 
األمنية بالتوقيف رغم انها ليست جهة 

اختصاص.

ثالثا: االعتداءات عىل حرية 
الرأي والتعبري التجمع السلمي:
وثق “سكايز”  خالل شهر كانون الثاين/

يناير 2011 حاالت االعتداء التالية عىل 
التجمعات السلمية:

مقر  إىل   الرشطة  أفراد  من  عدد  حرض 
مدينة  يف  األهــيل”  “النادي  مشجعي 

غزة، حيث كان يجلس هناك عدد من 
والكتاب،  واملثقفون  والشابات  الشبان 
االعتداء  وتم  باعتقالهم جميعا.  وقاموا 
املوجودات  الناشطات  عىل  بالرضب 
وشتمهن بألفاظ سيئة واقتادوا الجميع 
إىل مقر املباحث. وبعد التحقيق معهم 
تم إخالء سبيل معظمهم وإلزام الباقني 
أن يوقعوا عىل تعهد ومن ثم تسليمهم 
جميعا  أنهم  علام  أمــرهــم،  ويل  اىل 
أحدهم  رفض  وبعد  الرشد.  بالغي سن 
عليه  االعتداء  تم  الغول(،  )مصطفى 

تزيد  ملده  واالحتجاز  والشتم  بالرضب 
عن ثالث أيام.

مبداهمة  أمنيه  جهة  من  عنارص  قامت 
مقهى للمثقفني يف غزة يدعى “مزاج”، 
وتم مساءلة صحفي وصحفية يجلسون 
وسبب  جلوسهم  سبب  عن  بعض  مع 
الصحفية  وسألوا  ببعض،  معرفتهم 
مع  تجلس  أنها  يعلمون  أهلها  كان  أن 
زميلها الصحفي، وذلك كله عىل مسمع 
جميع رواد املقهى، ما وضع الصحفية يف 
موقف محرج. وأخريا تم االستيالء عىل 

وإبالغه  الصحفي  توب”  و”الب  جوال 
الستكامل  التايل  اليوم  صباح  يحرض  أن 

التحقيق.

رابعا: االعتداء عىل الجمعيات:
رصد “سكايز” خالل الفرتة التي يغطيها 
حق  عىل  التالية  االعتداء  حالة  التقرير 

تشكيل الجمعيات:
كبرية  قوة  داهمت   2010-11-30 يف 
"شارك"  منتدى  مقر  اىل  الرشطة  من 
معظم  وأجربت  غزة  قطاع  يف  الشبايب 
املنتدى  مقر  مغادرة  عىل  املوظفني 
للمنتدى  التنفيذي  للمدير  وسمحت 
ادارة  مجلس  أعضاء  واحد  واملحاسب 
بالبقاء،  ــاء  األمــن ومجلس  املنتدى 
بشكل  مغلق  املنتدى  أن  وأعلمتهم 
التحقيقات  من  االنتهاء  لحني  مؤقت 
املفتوحة، وجردت املكان من محتوياته. 
ابراز  "سكايز"  محامي  طلب  وعندما 
رفض  اإلغــالق،  وقرار  بالتفتيش  االذن 
أفراد الرشطة ذلك، وطلبوا منه التوجه 
عليه  يطلع  ليك  العامة  النيابة  مقر  اىل 
للقانون  واضحا  خرقاً  يعد  ما  هناك، 

ولقانون الجمعيات.
محرتف  باغالق  ــن  األم ــوات  ق قامت 
دون  من  فني  محرتف  وهو  "شبابيك" 
كان  الذي  الوقت  يف  االسباب،  إبــداء 
معرض  الستضافة  املحرتف  فيه  يستعد 
مام  اإلنسان،  لحقوق  الثاين  التسامح 
اضطر منظمي املعرض لتأجيله اىل أجل 
غري مسمى لحني أعاده ترتيب أمورهم. 
وهذا أيضا يعترب مخالفة رصيحة لقانون 

الجمعيات الخريية املعمول به يف غزة.

أهم االنجازات:
من  أي  “سكايز”  محامي  يخرس  مل 
ومل  تابعها،  التي  والقضايا  االنتهاكات 
عنه  الدفاع  توىل  متهم  أي  عيل  يمُحكم 

او تابع قضيته.
الذين  واملثقفني  االعالميني  عدد  ازدياد 
الدفاع  "سكايز"  محامي  من  طلبوا 
تواجد محامي  او متثيلهم. مجرد  عنهم 
للرشطة  أو  أمني  مقر  أي  يف  "سكايز" 
تتغري معاملة الضباط للمتهمني، ويحاول 
"صفقة"  من  نوع  اىل  التوصل  بعضهم 
تقيض باطالق رساح املتهم مقابل عدم 

الكتابة او النرش.
كرثت دعوات ملحامي "سكايز" للمشاركة 
التحقيقات  يف  أو  اذاعية  حلقات  يف 
يف  املركز  دور  عن  للتحدث  الصحفية 
التقرير الشهري  قطاع غزة. يتم توزيع 
مؤسسه   120 من  أكرث  عىل  ل"سكايز" 

وشخص ذو صله أو اهتامم.

* اعداد محامية “سكايز” فاطمة عاشور.
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تقرير حول أهم االنتهاكات يف  قطاع غزة عام 2010 *

وتزايد  استمرار  الالئقة:  واملعاملة  الكرامة  يف  الحق  انتهاك   
الكرامة  االنسان يف  األشخاص من دون مراعاة حق  إستدعاءات 

واملعاملة الالئقة.
انتهاك الحق يف إجراءات قانونية عادلة: استمرار وتزايد حاالت   
احتجاز األشخاص من دون مراعاة ألحكام القانون األسايس وقانون 

اإلجراءات الجزائية.
رصد  العامة:  والحريات  السلمي  التجمع  حرية  عىل  االعتداء   
وتوثيق عدد من حاالت االعتداء عىل الحريات العامة وتزايدها 

يف القطاع.
إغالق  حاالت  وتزايد  استمرار  املدنية،  الجمعيات  عىل  االعتداء   
مجال  يف  تنشط  التي  واملدنية  الثقافية  والهيئات  املؤسسات 

الحريات اإلعالمية والثقافية.



“مؤسسة سمري قصري” تنظم ندوة ومعرض لرسوم 
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 نظمت “مؤسسة سمري قصري” ندوة عن الفنان املرصي 
خالل  اللباد،  الدين  محيي  الراحل  الكاريكاتور  ورسام 
يقام  الذي  للكتاب  عرش  السابع  الفرنكوفوين  املعرض 
سنويا يف بريوت. وقد شارك يف الندوة، التي  أقيمت يف 
رشيف  من:  كٌل  املعرض،  ضمن  للندوات  “اغورا”  قاعة 
شوبايش، إيف غونزالز، والياس صنرب، وفاروق مردم بيك 
وقد  طارىء(.  صحي  لسبب  الحضور  عن  اعتذر  )الذي 

أدارت الجلسة رئيسة املؤسسة االعالمية جيزيل خوري.

وقد أقامت مؤسسة سمري قصري، معرضاً لرسومات اللّباد، 
يف جناح الذي خصص للمؤسسة، استمر طيلة أيام املعرض 
رضت يف الصحف  تخليدا لذكرى الراحل وألعامله التي عمُ
العربية واالجنبية يف مراحل متعددة، وخصوصاً يف الطبعة 

”Le monde diplomatique“ العربية من صحيفة
العام  لد  ومُ اللباد  الدين  محي  املرصي  الفنان  ان  يمُذكر 
رف بأعامله املبدعة  1940 ورحل يف سبتمرب 2010، وقد عمُ
ورسومه من أجل األطفال. وهو مجاز من معهد الفنون 

الجميلة يف القاهرة عام 1962، بدأ مهنته يف مجال الرسم 
الكاريكاتوري من خالل عمله يف مجال الصحافة، وتنوعت 
رسيعاً أعامله وتشعبت من رسام، اىل مخطط، اىل مصمم 
النرش  لعدد من دور  ثم مدير فني  للصحف،  “ماكيت” 

والصحف، وكاتب ملقاالت عدة عن الفنون التصويرية.
بشكل  فنانني شباب عدة، وساهم  اللباد ساعد  ان   كام 
كبري يف ظهور مطبوعات عربية شبابية ذات جودة وصيت 

مميزين.  
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 ملخص انتهاك الحريات االعالمية والثقافية يف شهر شباط/فرباير2011

الحريات  واقع  فرباير 2011،  رصد مركز “سكايز”  خالل شهر شباط/ 
االعالمية والثقافية يف البلدان التي يشملها نطاق عمله، وهي: لبنان 

وسورية وفلسطني واالردن، وكانت عىل الشكل اآليت: 

لبنان:

أحداٌث خمسة  وأهمها:  التعبري  بحرية  مرتبطة  وقائع عدة  تخّلل شهر شباط/فرباير، 
متعلقة باعتداءات عىل صحافيني ومضايقات لهم، وَحَدثني يف مجال الدعاوى القضائية 
واالحكام، وَحَدثني آخرين يف مجال القرصنة والرقابة االلكرتونيتني. هذا باالضافة اىل 
إلقرتاح  واإلتصاالت  لالعالم  النيابية  اللجنة  مناقشة  وهام:  القوانني  مجال  يف  حدثني 
“مهارات”  جمعية  بني  بالتعاون  النيايب  املجلس  يف  تسجيله  تم  الذي  االعالم  قانون 
التوقيع عىل  والنائب غسان مخيرب. ورفّض وزير االعالم يف حكومة ترصيف االعامل 
النظام الداخيل املقرتح من النقابة، بعد ان طلب مشورة قانونية أفتت بان هذا االمر 
ال يدخل يف نطاق ترصيف األعامل، تاركا مسؤولية القرار لخلفه. كام انه وخالل شهر 
شباط/ فرباير، تّم اطالقمُ “جائزة سمري قصري لحرية الصحافة” لعام 2011، واحياءمُ يوم 

املصور الصحايف الشهيد. 

سوريا:

واملدونني  الشباب  صفوف  يف  االعتقاالت  ملحوظ  بشكل   2011 شباط  يف  صاعدت 
وزادت  أخرى،  عربية  دول  يف  الثائرة  للشعوب  دعام  بالتظاهر  واملطالبني  السوريني 
عمليات قرصنة املواقع االلكرتونية املعارضة التي اتهمت األجهزة األمنية السورية بهذه 
االفعال. كام وتم تهديد مكاتب قنايت “العربية” و”الجزيرة” يف سورية وتحذيرهام 
بعدم تصوير أو إبراز أي خرب يتعلق بأية تظاهرات او اضطرابات يف سورية ان حصلت. 
كام جرت خالل هذا الشهر محاكمة املدونة طل امللوحي والحكم عليها بالسجن خمس 
سنوات بعد اتهامها بالتجسس لصالح الواليات املتحدة االمريكية، التي رفضت بدورها 
السياسيني  النشطاء  محاكمة  استمرت  كذلك  بالـ”تلفيقات”.  ووصفتها  التهمة  هذه 
ايجابية  نقطة  الشهر  هذا  باملقابل، سجل  عبدالله.  الكاتب عيل  أبرزهم  والحقوقيني 
متثلت برفع جزيئ وتدريجي للحظر عن بعض مواقع االنرتنت املمنوعة منذ سنوات، 
وذلك بعد شعور السلطات األمنية ان دعوات الشباب السوري عرب االنرتنت للتظاهر 

مل تنجح.

األردن :

تقرير االنتهاكات عىل الساحة االعالمية والثقافية يف االردن خالل شباط 2011
برز السجال بني الديوان املليك االردين ووكالتي “الصحافة الفرنسية” و”رويرت”، يف واجهة 
االحداث عىل الساحة االعالمية والثقافية يف اململكة االردنية الهاشمية، خالل شهر شباط 
/فرباير 2011، والتي سجلت اعتداء مبارشاً عىل الصحافيني خالل تظاهرة تطالب بإسقاط 

الحكومة وحل مجلس النواب، يف ظل استمرار اعتصام الصحافيني والعاملني يف صحيفة 
“الرأي” حتى تحقيق مطالبهم، إضافة اىل بعض االحداث والوقائع االخرى.

 األرايض الفلسطينية:

الضفة الغربية:

شهر  خالل  الغربية  الضفة  يف  والثقافية  االعالمية  الساحة  عىل  االنتهاكات  تعددت   
شباط / فرباير 2011، وكان ابرزها احتجاز االمن الوقايئ الفلسطيني كل من الصحايف 
سامي العايص من دون توجيه أي تهمة له، والصحايف  ممدوح حاممرة الذي تم اطالق 
رساحه بعد ساعات من االحتجاز،  وطلب منه االستقالة من فضائّية “القدس” عىل 
أن يتم اعتقاله يف حال عدم اإلستجابة ملطالبهم، كام تعرض مراسل صحيفة “الحياة 
للنقابات  العام  اإلتحاد  رئيس  قبل  من  والشتم  لإلساءة  الرب  أبو  عاطف  الجديدة” 
الصحافيني  نقيب  وناشد  جنني.  بلدية  يف  العاملني  إرضاب  تغطيته  إثر  املحافظة  يف 
الفلسطينيني بعدم زيارة  النجار جميع الصحافيني والكتاب  النارص  الفلسطينيني عبد 
سورية إال يف ظل وجود ضامنات لعودتهم، وذلك  بعد إختفاء الصحايف مهيب النوايت 
الخطيب  هيثم  الصحايف  املصور  عىل  االرسائييل  الجيش  من  عنارص  واعتدت  هناك. 
خالل تغطيته ملسرية “بلعني”، كام منعت القوات اإلرسائيلية ترميم مبنى مكتب نقابة 

الصحافيني يف الخليل.

قطاع غزة:

يستحق شهر شباط تسمية شهر االستدعاءات بجدارة يف قطاع غزة، إذ أمعنت أجهزة 
أمن “حامس” يف التضييق عىل الصحافيني منذ بداية الشهر عىل خلفية الدعوات عرب 
ال”فايسبوك” للمشاركة يف ما أسموه “ثورة” يوم الجمعة 11 شباط/فرباير، وقد تم 
املنرياوي  محمود  والشاعر  مراد  ورامي  األستاذ  يوسف  الصحافيني  من  كل  استدعاء 
والكاتب أحمد عرار واالعالمي يف إذاعة راديو الشعب سامح رمضان، لتكتمل فصول 
االنتهاكات باالعتداء بالرضب عىل مراسل التلفزيون األملاين الصحايف شوقي يحيى الفرا، 

إضافة إىل بعض التعديات االخرى.

أرايض 48:

وتصّدرت  الفلسطينيني،  الصحافيني  بحق  الوحشية  االرسائيلية  االعتداءات  تواصلت 
واجهة االنتهاكات عىل الساحة االعالمية والثقافية يف أرايض الـ 48 خالل شهر شباط /
فرباير 2011، من خالل استهدافهم عمداً بالقنابل الغازية والصوتية، ما أدى إىل إصابة 
عدد منهم، إضافة إىل استمرار التضييق عليهم ومنعهم من الدخول إىل املسجد االقىص 

لتغطية االحداث، كام سجلت بعض االنتهاكات االخرى.
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تتابع زاوية ملف “الصحافة والقضاء” نرش االحداث املرتبطة بحرية الصحافة 
ثاين،  ايلول، ترشين أول، ترشين  التالية: آب،  لبنان، خالل األشهر  والقضاء يف 
وكانون أول من العام 2010، بعد أن تّم نرش أحداث األشهر التي سبقت، يف 

األعداد السابقة من النرشة. وأهم هذه األحداث:
مقاضاة العامد ميشال عون والوزير جربان باسيل، صحيفة “الديار” )8/9(،    •

عىل خلفية مقال بعنوان: “نحن ال نورد إاّل الوقائع”.
املخابرات يف  قبل مديرية  )8/11(، من  عليق  الصحايف حسن  استمُدعاء    •

الجيش اللبناين، عىل خلفية مقال نرشه.
ال”فايس  الجمهورية عىل  املتهمني بقدح وذم رئاسة  إخالء سبيل آخر    •

بوك” يف )8/13(.
منع محكمة الدرجة األوىل مجلس نقابة املحررين من تنظيم انتخاب    •

خلف للنقيب الراحل ملحم كرم )8/27(.
اعتبار نقابة املحررين يف )9/3(، ان الدعوى الجديدة املقدمة من الزميلني    •
يوسف الحويك وفاطمة حوحو، ضد مجلس النقابة وعرشة من أعضاء 
املجلس، أمام املحكمة االبتدائية يف بريوت، “غري قانونية يف الشكل ويف 
االساس”. كام أعلنت النقابة فصل الحويك وحوحو من عضوية النقابة. 
وعىل االثر رد الحويك يف بيان بالقول: “كنا نتمنى عىل مجلس النقابة 
النوع، ألن  انتقامية من هذا  يبادر إىل خطوات  أال  املطعون برشعيته، 

قراراته تحت املجهر القانوين”.
و”الرشق”  “النور”  اللبنانية  االذاعات  بث  السورية  السلطات  ايقاف    •
و”املحبة”)9/8(، واحالة الهيئة اللبنانية الرسالة التي وصلتها من هيئة 
الرتددات السورية بهذا الشأن، عىل وزارة االتصاالت، واإلذاعات املعنية 

واملجلس الوطني لإلعالم. 
مقاضاة  وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي، مجلة “الرشاع” أمام    •
“املطبوعات” عىل خلفية مقال بعنوان: “محمد الصفدي مرشح حزب 

الله لرئاسة الحكومة بعد إسقاط سعد الحريري” )9/20(.
منع قايض األمور املستعجلة يف بريوت نديم زوين، موقع يدعى “حزب    •
الله دوت اورغ” “)huzbullah.org( االلكرتوين من بث أي خرب يتعلق 

بالنائب سامي الجميل)9/21(. 
ختم محاكمة محطة “الجديد” ضّد صحيفة “املستقبل )9/29(.   •

م الصحايف فارس خّشان من رئيس املحكمة الخاصة بلبنان القايض  تقدمُ   •
عام  مفصاًل  رسداً  ضّمنه   ،)9/29( قضايئ  باستدعاء  كاسيزي  أنطونيو 
يتعرض له من افرتاءات، لتوريطه مبا يسمى “فربكة شهود الزور”. وطلب 
خّشان يف استدعائه، من القايض كاسيزي “إتخاذ اإلجراءات التي يراها 
مناسبة لتتوىل املحكمة الخاصة بلبنان النظر يف كل ما يمُنسب إليه من 
إعالن  حتى  املحكمة  “بترصف  نفسه  واضعاً  الشهود”،  فربكة  يف  أدوار 

الحقيقة الساطعة”.
الهيئة  القائم بني رئيس  النزاع  اللبناين، يف مرحلة أولية، يف  بّت القضاء    •
إدارة  مجلس  ورئيس  جعجع،  سمري  اللبنانية”  “القوات  يف  التنفيذية 
املؤسسة اللبنانية لإلرسال “ال. يب. يس” بيار الضاهر، حول ملكية القناة 
أصدره  الذي  الظني  القرار  )10/14(. وخلص  وموجوداتها  التلفزيونية 
“أساء  الضاهر  ان  اعتبار  اىل  العنييس،  فادي  التحقيق يف بريوت  قايض 
األمانة” وقام ب”اختالس وتبديد األموال املؤمتن عليها”، مبساعدة أحد 
أعضاء مجلس إدارة املؤسسة وهو رئيف البستاين. وطالب القايض لهام 
الحاكم  أمام  وأحالهام  سنوات،  ثالث  حتى  شهرين  من  السجن  عقوبة 

املنفرد الجزايئ يف بريوت للمحاكمة.
احتجاز مديرية املخابرات يف الجيش اللبناين، املدونة والناشطة الحقوقية    •
فرح قبييس )10/16(، لدى محاولتها دخول مخيم نهر البارد لزيارة أحد 
األصدقاء، واطالق رساحها بعد توقيعها سند اقامة، وبعد احتجازها اثنتي 

نعت خاللها من حق االتصال بأقاربها أو طلب محامي. عرشة ساعة، ممُ
اصدار القايض فادي العنييس، قراراً ظنياً  بحق الصحافية مريفت سيويف    •
 10 مبلغ  وتغرميها  السنة  ونصف  سنة  ملّدة  بتوقيفها  قىض   ،)10/20(
ماليني لرية، عىل خلفية مقال “الضابط املخىل سبيله ومعّلموه” الذي 

امللف عىل  وإحيل  أيلول/سبتمرب 2009،  “الرشق” 19  نمُرش يف صحيفة 
محكمة املطبوعات.

تغريم “املطبوعات” للصحايف فارس خشان يف دعوى اللواء جميل السيد    •
)10/27(، عىل خلفية مقال نمُرش عىل موقع “يقال نت” اإللكرتوين ضّد 

املّدعي.
الدعوى  اثر  العدل،  قرص  يف   )11/4( شدياق  مي  االعالمية  استجواب    •
املقامة ضدها من قبل محامي مالك جميل السيد، عىل خلفية مداخلة 
تقدمه  كانت  الذي  جرأة”  “بكل  برنامج  من  األخرية  الحلقة  يف  لألخري 
استكامل  بانتظار  قراراً  عويدات  غسان  القايض  يتخذ  ومل  الشدياق، 

التحقيقات.
يف”  يت  “أم  الـ  محطة  عىل  جودة  أبو  جان  من  قضائية  دعوى  اقامة    •
التلفزيونية )11/10(، إثر بثها تقريراً مصوراً عن رشاء االرايض من قبل 

“حزب الله” يف منطقة املنت الشاميل.
تغريم محكمة املطبوعات )1/11(، مقّدمة برامج “الفساد” غادة عيد    •
“الجديد”  محطة  ادارة  مجلس  ورئيس  البسام  مريم  االخبار  ومديرة 
والذم  القدح  لبنانية يف جرم  لرية  7 ماليني  محمد تحسني خياط مببلغ 
والتشهري، بدعــوى مدير مكتب وزير الداخلية والبلديات، املقدم عامد 

عثامن.
استمُجواب املراسلة التلفزيونية سلمى الحاج يف مفرزة الضاحية الجنوبية    •
يف االوزاعي )11/19(، عىل خلفية تقرير تلفزيوين عن الرشوة يف قوى 

االمن الداخيل.
ارجاء “املطبوعات” محاكمة الصحايف فارس خشان بجرم القدح والذم    •

برئيس الجمهورية السابق اميل لحود )12/1(.
مقاضاة ورثة النقيب يف قوى األمن الداخيل وسام عيد الذي اغتيل عام    •
2008 بعبوة ناسفة يف منطقة الحازمية، رشق العاصمة اللبنانية بريوت، 
بجرم   ،)12/3( املطبوعات  محكمة  أمام  اللبنانية  يف”  يت.  “أو.  محطة 

القدح والذم والتحقري والتشهري ونسب أخبار كاذبة.
موقع  عىل  السيد  جميل  السابق  اللواء  دعوى  يف  الزمن،  مبرور  الحكم    •
بل  وال جمياًل...  “ليس سيداً  املقال  بشأن   ،)12/8( اللبنانية”  “القوات 

عبداً قبيحاً”.
تغريم “املطبوعات لـ “املستقبل” يف دعوى اللواء السابق جميل السيد    •

.)12/9(
ابطال “املطبوعات” مالحقة “املستقبل” يف شكوى قناة “الجديد”)12/9(،    •
وقّد قررت املحكمة تحميل القناة املدعية كافة الرسوم واملصاريف، ألن 
الجنائية  للتحقيقات  عائدة  وقائع  مبثابة  يعترب  ال  الصحيفة  نرشته  ما 

املحظر نرشها.



أصدر مركز الدفاع عن الحريات االعالمية والثقافية "سكايز" )عيون 
بحرية  املرتبطة  القضايا  يرصد  الذي  السنوي  تقريره  قصري(،  سمري 

االعالم والثقافة يف لبنان وسوريا وفلسطني واالردن يف العام 2010.
وارتكز التقرير عىل االخبار وامللفات التي أصدرها املركز يف العام 2010، 
الصحافيني يف  التي جمعها، سواًء من مراسليه  املعلومات  اىل  استناداً 
البلدان األربعة التي يغطيها نطاق عمله حالياً، أو من مصادر صحافية 

وحقوقية معتمدة.

لبنان:

االنتهاكات والتهديدات خالل عام 2010 اىل عناوين رئيسية،   تنقسم 
تتمثل بـ:

هذا  يف  وسجلت  عملهم،  تأدية  من  ومنعهم  الصحافيني  عىل  االعتداء 
االطار 13 حالة اعتداء عىل الصحافيني خالل عام 2010، نمُّفذت بقصد 
منعهم من التعبري عن آرائهم، وتتفاوت أساليبها بني التهديد، والعنف 

اللفظي او الفعيل، أو عرب توجيه رسائل تحذيرية مختلفة الطابع. 
تجاوز عدد القضايا التي رمُفعت بحق الصحافيني ال50 قضية، معظمها 

بحجة القدح والذم والتحريض عىل الطائفية.
اضافة اىل الرقابة عىل وسائل اإلعالم والثقافة واالنرتنت عرب منع افالم 

وكتب وبرامج تلفزيونية وتوقيف مدونني وقرصنة مواقع الكرتونية.
املرفوعة بحق  القضايا  النسبة االكرب من  شّكلت قضايا "القدح والذم" 
بني  الكالمي  الرتاشق  حدة  الرتفاع  نظراً  الرأي،  وأصحاب  الصحافيني 
املتبقية،  األخرى  الخمسة  القضايا  تعلقت  فيام  السياسيني،  األقطاب 
نقيب  انتخاب  بتجميد  القضايئ  والقرار  املحررين،  نقابة  مبواضيع 
للمحررين بداًل من النقيب املتويف ملحم كرم. كام صدرت أحكام بسجن 
باعتبارها  عليها  الصحايف  الجسم  اعرتاض  رغم  الصحافيني،  من  عدد 
حتى  االحكام  هذه  تنفيذ  يجر  ومل  املتبعة،  اللبنانية  االعراف  تخالف 

صدور التقرير.
 ورغم هذا الواقع، حّل لبنان يف املرتبة 78 يف التصنيف السنوي لرتتيب 
منظمة  أصدرته  الذي   ،2010 للعام  الصحافة  حرية  بحسب  الدول 
“مراسلون بال حدود” والذي غطى واقع حرية الصحافة يف 175 دولة. 
وأشار التقرير اىل انه “اذا كانت الصحافة اللبنانية ال تزال تتمتع بحرية 
باضعافها”  كفيلة  السياسية  الضغوط  فان  املنطقة”،  يف  نظريها  “قّل 
معترباً انه “من شأن مبارشة املحكمة الخاصة من أجل لبنان أعاملها منذ 
آذار 2009، محاكمة مرتكبي االعتداءات االرهابية املوجهة ضّد رئيس 
الحكومة االسبق رفيق الحريري وشخصيات لبنانية، إجالء ظروف مقتل 

الصحافيني سمري قصري وجربان تويني.

 سوريا: 
حالة  اعالن  ومنذ  سنة،  بعد  وسنة  شهر  بعد  شهرا  السوري،  امللف  يف 
البالد عام 1963، كل ما يحصل )وما ال يجب ان يحصل(  الطوارئ يف 

يؤكد ان الشاذ أصبح قاعدة، والقاعدة تحولت اىل أمر شاذ!
قبل  من  عنه  يمُفصح  قد  ملا  وتعدادا  هو،  سوريا  يف  الطبيعي  فالوضع 
عائلته  حساب  عىل  ولو  حتى  تلك  الشواذ"  "قاعدة  تغيري  يريد  من 
قضائية  وأحكام  قرسي  إخفاء  تعسفية،  إعتقاالت  كاآليت:  وحياته،  كام 
االفرادي  والسجن  امللّفقة  واالدعاءات  الصورية  باملحاكم  مرورا  جائرة، 
والتعذيب الجسدي والنفيس يف حق من ينشط إنسانيا وحقوقيا دفاعا 
عن حرية التعبري، ويف حق قياديني يف االحزاب الكردية والشيوعية منها، 
الكردية والرافضني لسيطرة االجهزة  للمواقف  الداعمني  كام واملواطنني 
االمنية عىل حياتهم اليومية، وتهديد يومي بحجج مختلفة، وصوال اىل 

قمع ممنهج ومتواصل للثقافة الكردية يف كافة أشكالها.
اليومية، تأيت “مقوننة” بتهم مختلفة،  اليومية، وشبه  كل تلك االعامل 
وهن  شأنها  من  كاذبة  أنباء  “نرش  مثل:  نوعها  من  وفريدة  مثرية 
نفسية األمة”، “االنتساب إىل جمعية سورية بقصد تغيري كيان الدولة 
االقتصادي واالجتامعي”، “سوري حاول بأعامل أو خطب أو كتابات أو 
بغري ذلك أن يقتطع جزءاً من األرض السورية ليضمه إىل دولة أجنبية 
بالدولة السورية”، “خرق التدابري التي  امتيازاً خاصاً  أو أن ميلكها حقاً 
اتخذتها الدولة للمحافظة عىل حيادها يف الحرب”، “اإلقدام عىل أعامل 
أو كتابات أو خطب مل تجزها الحكومة ...”، “النيل من هيبة الدولة، 
واالشرتاك بجمعية تقصد تغيري كيان الدولة”، “دعوات ترمي إىل إضعاف 
الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنرصية واملذهبية”... اىل ما هنالك 
أو  السوري  بالقضاء  إما  املمثلة   – السورية  السلطة  تعلنها  تعابري  من 
االجهزة االمنية وعىل رأسها جهاز أمن الدولة – وتّدعي من خاللها عىل 

كل من يخالفها الرأي أو املعتقد أو يعرب عن شعوره وآرائه. 
علام ان الدستور السوري يف مادته الخامسة والعرشين )25(، يّنص عىل 
حريتهم الشخصية  للمواطنني  الدولة  وتكفل  مقدس  حق  “الحرية  أن 
الثامنة  املادة  عليه  تنّص  ما  وكذلك  وأمنهم”،  كرامتهم  عىل  وتحافظ 
والثالثون )38( عىل أن “لكل مواطن الحق يف أن يعرب عن رأيه بحرية 
يف  يسهم  وأن  األخرى  التعبري  وسائل  وكافة  والكتابة  وعلنية بالقول 
ويدعم  والقومي  الوطني  البناء  مبا يضمن سالمة  البناء  والنقد  الرقابة 
وفقاً  والنرش  والطباعة  حرية الصحافة  الدولة  وتكفل  االشرتايك  النظام 

للقانون”.

األردن: 
من  األخريين  الشهرين  خالل  جل  سمُ الذي  امللحوظ  الهدوء  يستطع  مل 
العام،  أن ميحو خطورة ومرارة ما شهدته الساحة االعالمية والثقافية يف 
اململكة االردنية الهاشمية عىل صعيد االنتهاكات خالل االشهر االخرى، 
تودي  كادت  ذاتها،  بحد  وخطرية  مهمة  تطورات  منها  كل  شهد  التي 
الهاوية، ال سيام مع تفاقم املشكلة بني الصحف  بالحياة االعالمية إىل 
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بلغت  والتي  االلكرتونية  واملواقع  اململكة  يف  األربعة  اليومية  االردنية 
ذروتها يف آذار/مارس 2010 وتخطت حدود اللياقات يف بعض االحيان، 
إىل اإلسفاف يف التعابري وااللفاظ واالتهامات الخطرية. وازداد األمر استعاراً 
متهمة  االلكرتونية  املواقع  وانتقادها  الخط  عىل  الحكومة  دخول  مع 
اإلعالم”،  بحرية  يتعلق  ما  يف  الشخيص  واالغتيال  “التطاول  بـ  بعضها 
مطالبة  حد   إىل  بشدة،  نفسه  عىل  األردين  الصحايف  الوسط  وانقسام 
النقابة. مجلس  بحل  الصحافيني  لنقابة  العامة  الهيئة  أعضاء  من   عدد 

وظل الجمر هامداً تحت رماد التسويات واملعالجات التي مل تحسم االمور 
إقرار  مع   2010 آب/أغسطس  خالل  جديد  من  استعرت  حتى  نهائياً، 
الحكومة األردنية “قانون جرائم أنظمة املعلومات” وبروز ردود فعل 
قوية مستنكرة ومطالبة بالرجوع عنه وما رافقها من تداعيات خطرية، 
احتجاجاً  التدريجي  االحتجاب  املواقع  اصحاب  من  عدد  قرر  وقت  يف 
العامني خالل ساعات  املوظفني  املواقع عن  الحكومة حجب  قرار  عىل 
الدوام، واعتربوا رئيس الوزراء السابق سمري الرفاعي “عدواً للحريات”. 
وقد تّوجت حملة االستنكارات املتصاعدة التي امتدت حتى نهاية آب 
بتعديل الحكومة للقانون وإصداره معّداًل )ملحق رقم 1خاص بالقانون(.

 

أما عىل صعيد االنتهاكات املبارشة، فقد تواصلت عىل مدى أيام العام 
وكذلك  والكّتاب،  للصحافيني  واالحتجاز  والتوقيف  االستدعاء  عمليات 
استمرار  إىل  طبعاً  إضافة  أنواعها،  اختالف  عىل  واملضايقات  التهديد 
عىل  طغى  الذي  أن  إال  بحقهم،  االحكام  وإصدار  املحاكامت  سلسلة 
الصحافيني  باستدعاء  كل ما عداه واألكرث خطورة يف هذا املجال متثل 
وإحالتهم عىل محكمة أمن الدولة والتحقيق معهم وتوقيفهم وإطالق 
عن  فضاًل  عارمة،  استنكار  موجة  القى  والذي  باهظة  بكفالة  بعضهم 
استمرار دور الرقابة الذي متثل مبنع نرش بعض الكتب أو منع إدخالها إىل 
اململكة، وكذلك منع كتاّب وصحافيني من مزاولة عملهم ومنعهم أيضاً 
من تغطية بعض القضايا أو التطرق إليها، وصواًل إىل نرش “تعليامت “ 

لتنظيم عمل مقاهي االنرتنت تقّيد حرية عملها.
كلها  االوساط  االستئناف  محكمة  فاجأت  كّله،  ذلك  خضم  يف  ولكن، 
اعتمُرب االول من نوعه يف اململكة، قىض بعدم مسؤولية  بإصدارها قراراً 
جريدة ورئيس تحريرها وكاتب فيها، يف جرم مخالفة أحكام املواد 5 و7 

من قانون املطبوعات والنرش، مؤكداً حق الصحايف يف نقل األخبار.

الضفة الغربية الخاضعة 
للسلطة الوطنية الفلسطينية: 

الوطنية  للسلطة  الخاضعة  الغربية  الضفة  مناطق  يف  التقرير  يشري 
االمنية  االجهزة  يد  عىل  صحافياً   20 من  اكرث  إحتجاز  اىل  الفلسطينية 
الفلسطينية وملدد متفاوتة ومرات عدة، من دون توجيه تهم محددة 
ذات مسوغات قانونية واضحة، عدا صفة االنتامء اىل الوسائل االعالمية 
للخالف  انعكاساً  االعتقاالت  هذه  وشكلت  "حامس".  لحركة  التابعة 
الفلسطيني الحاد بني حركتي "فتح" و"حامس"، وصلت اىل حد الحكم 
زيد،  ابو  طارق  لـ"حامس"  التابعة  "األقىص"  فضائية  مراسل  بسجن 
ويعترب  الغربية.  الضفة  يف  العسكرية  املحكمة  عن  صدر  قرار  مبوجب 
اوىل  سابقة  عسكرية  محكمة  قبل  من  فلسطيني  صحايف  عىل  الحكم 
الغربية. الضفة  يف  الحكم  الوطنية  السلطة  استالم  منذ  نوعها   من 

ـــربز مــن االنــتــهــاكــات الــتــي طــالــت الــســاحــة االعــالمــيــة عام  وي
تلفزة  ومحطة   ــة  إذاع  18 بإغالق  الوطنية  السلطة  قــرار   2010
املهنية".  أو  الفنية  ـــرشوط  ال استيفاء  "عـــدم  بحجة   محلية 
من جهة أخرى، تعرض اكرث من 70 صحافياً فلسطينياً إلطالق النار عمداً 
املطاطي  الرصاص  او  للدموع  املسيلة  بالقنابل  املبارش  االستهداف  او 
واالعتقال من قبل القوات االرسائيلية، حدثت يف معظمها خالل تغطية 
الفصل يف كل من "بلعني" و"بيت  بناء جدار  املسريات االسبوعية ضد 
امر"، حيث تعرض فيها الجسم االعالمي كام املتظاهرين العزّل لهذه 
االعتداءات بشكل مبارش ومن مسافات قريبة، بغية ردعهم عن تغطية 

االحداث ونقل واقع االعتداءات املستمرة عىل االرض والشعب.
املصورين  استخدام  الصحافيني،  بحق  االرسائيلية  االنتهاكات  أشد  ومن 
الجنود  بني  وسط  نقطة  يف  واحتجازهم  برشية  كــدروع  الصحافيني 
القوات  من  الغاز  وقنابل  بالرصاص  لالصابة  عرضهم  ما  واملعتصمني، 
ارسائيل  شن  اىل  باالضافة  املتظاهرين.  قبل  من  والحجارة  االرسائيلية 
السجون  داخل  الفلسطينني  املعتقلني  "تعليمية" ضد  و  "ثقافية"  حرباً 
مبصادرتها الكتب يف معتقل عسقالن، واستمرار منع األرسى من تأدية 

إمتحان الثانوية العامة يف املعتقالت منذ ثالثة أعوام.
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   قطاع غزة الخاضع لسيطرة “حامس”:  
االرسائيلية  القوات  دخلت 
ــط االعـــتـــداءات  ــىل خ ع
الصحافيني  عىل  املتكررة 
واملصورين  واملــراســلــني 
قطاع  يف  الفلسطينيني 
الواسع،  الباب  من  غــزة 
استهدافهم  خــالل  ــن  م
بالرصاص  واملتعمد  املبارش 
الدبابات،  وقذائف  الحي 
االنقضاض  اىل   ـــواًل  وص
سفن  ـــىل  ع ـــي  ـــوح ال
املحّملة  الحرية"  "أسطول 
وإنسانية  طبية  إمــدادات 
املــيــاه  يف  الــقــطــاع  إىل 
السواحل  قبالة  الدولية 
ايار/  13( الفلسطينية   

أدى  والذي    )2010 مايو 
من  قتىل  تسع  سقوط  إىل 
وعرشات  الرتكية  الجنسية 
الصحافيني  من  الجرحى 
والناشطني  واملتضامنني 
املدنيني العزّل. واىل جانب 
االرسائيلية  االــرضبــات 
جاءت  والخطرية،  املتتالية 
االمن  عنارص  انتهاكات 
لحكومة  التابعة  والرشطة 

“حامس” املقالة يف القطاع لتزيد من معاناة الكّتاب واملثقفني والفّنانني.

 

ورغم إصدار القائد العام للرشطة قراراً يف بداية العام )2010/1/26(، 
معهم  والتعامل  الصحافيني  إىل  اإلساءة  “بعدم  واألفراد  الضباط  لزم  يمُ
بصورة حسنة وتسهيل مهامهم”، وتشديده عىل أن القيادة “لن تسمح 
مبخالفة القرار وسيتم محاسبة املخالفني”، تواصلت االنتهاكات بحقهم 
عىل مدار السنة باالعتداء املبارش بالرضب واالحتجاز والتوقيف بحجج 

واهية ومنها “السلوك غري املقبول”.
 وقد فاجأت “حامس” الجميع يف القطاع وخارجه بقرار احتجاز الصحايف 
مع  التعامل  تهمة  إليه  ووّجهت  توقيفه  ومتديد  مارتن  بول  الربيطاين 
سيطرتها  منذ  “حامس”  تحتجزه  أجنبي  صحايف  أول  )وهو  إرسائيل 
من  تنتهي  ال  تكاد  بسلسلة  مروراً    ،)2006 حزيران   14 يف  غزة  عىل 
االستدعاءات والتي كانت تتكرر بشكل ملفت، وصواًل اىل اقتحام املنازل 
واملكاتب وإغالق بعضها بطريقة “كاريكاتورية” مثلام حصل مع القرار 
الشفوي ألمن “حامس” بإغالق  مقر نقابة الصحافيني يف غزة ثم العودة 
عنه بعد ساعات باتصال هاتفي، وموجة من التهديد والقمع ومبا يشبه 
الحملة شبه املنظمة عىل فرق الرقص الغريب يف القطاع، وعمليات املنع 
والسفر...  والبث  والنرش  والعمل  التغطية  منع  ومنها  األوجه  املتعدد 
حملة  مع  كله  ذلك  وترافق  القطاع،  إىل  الصحف  إدخال  مبنع  تّوجت 
واسعة عىل املؤسسات الحقوقية واالهلية والفنادق واملطاعم والتضييق 
بحجج  بعضها  وإقفال  واالحتفاالت  الحفالت  إقامة  من  ومنعها  عليها 

مختل.

 األرايض الفلسطينية املحتلة:
القوات  اتبعته  الــذي  االعــتــداءات  وتــرية  يف  التصعيد  فداحة  لوال   
الفلسطينيني  واملصورين  واملراسلني  الصحافيني  بحق  االرسائيلية 
سلسلة  لكانت   ،2010 العام  مــدار  عىل   48 الـ  وأرايض  القدس  يف 
بحق  االرسائيلية  السلطات  اتخذتها  التي  العنرصية  القوانني  اقرتاحات 
أزيز  وحجبت  فيها،  االحــداث  واجهة  عىل  سيطرت  العربية  األقلية 
االعتداءات. يف  املستخدمة  الغاز  قنابل  ودخــان  املطاطي   الرصاص 

الجيش  وجنود  الرشطة  عنارص  يد  االرسائيلية  السلطات  أطلقت  فقد 
والوحدات الخاصة، إضافة إىل املستوطنني اليهود املتطرفني، يف االعتداء 
عىل املراسلني واملصورين الصحافيني والناشطني الحقوقيني الفلسطينيني 
واالجانب واالرسائيليني عىل السواء، من خالل استهدافهم بقنابل الغاز 
تغطيتهم  خالل  سواء  متعمد،  شكل  يف  املطاطي  والرصاص  والدخان 
املؤدية  والطرق  االقىص  املسجد  باحات  ويف  القدس  يف  املواجهات 
الفصل  لجدار  املناهضة  السلمية  االسبوعية  التظاهرات  أو خالل  إليه، 
العرشات منهم بجروح وحروق ورضوض  إصابة  إىل  أدى  ما  العنرصي، 
للمعالجة،  املستشفى  بعضهم  استدعت دخول  اختناق شديد  وحاالت 
وإبعادهم قرساً عن ساحة االحداث ومنعهم من أداء عملهم، حتى أن 
جل  نفسه، كام سمُ اليوم  أكرث من مرة يف  لالعتداء  يتعرض  كان  بعضهم 
إصابة 13 منهم يف يومني متتاليني ويف املكان نفسه. إضافة إىل تعرضهم 
"الخديعة"  نجحت  بعدما  الفلسطينيني  املتظاهرين  بحجارة  لالصابة 
من  واملراسلني  املصورين  وبني  بينهم  الشك  بذور  زرع  يف  االرسائيلية 
خالل تغلغل عنارص وحدات املستعربني يف صفوف املتظاهرين بلباس 
 مصورين صحافيني وتعرضهم للشبان بالرضب واالعتقال أكرث من مرة.

يف  وبالهراوات  املربّح،  بالرضب  للصحافيني   التعرض  طبعاً  ننىس  وال   
يتبعه  وما  والتحقيق  واالستجواب  االعتقال  ثم  ومن  األحيان،  بعض 
أو  منهم،  مخَتَلًقة  اعرتافات  سحب  بغية  وترهيب  نفيس  قهر  من 
إجبارهم عىل توقيع تعهدات باإلبعاد القرسي، وعدم العودة إىل مكان 
بالغرامات  املبارك، زد عىل ذلك االحكام  االحداث وال سيام يف االقىص 
دفعها.  عىل  لهم  طائل  ال  والتي  بحقهم  تصدر  كانت  التي   املرتفعة 
ومل يتوقف مسلسل االعتداءات عند هذا الحد، بل استمرت املضايقات 
والتفتيش  االستدعاء،  عمليات  طليعتها  ويف  العام،  طوال  أشّدها  عىل 
والناشطني  واملثقفني  والكّتاب  للصحافيني  واالعتقال  والتوقيف  املذّل، 
قانوين،  مسّوغ  دون  من  االعتقال  ومتديد  السواء،  عىل  الحقوقيني 

ما  واالرهاب"  "التجسس  بـ  بعضهم  بحق  اتهام خطرية  لوائح  وتقديم 
الجنسية  وسحب  املؤبد  السجن  اىل  تصل  قصوى  لعقوبات  يعرضهم 
جانبية  تسويات  يف  الدخول  اىل  االحيان  أغلب  يف  يضطرهم  ما  منهم، 
العنرصي  والتحريض  السفر  منع  مشاهد  تغب  ومل  الحكم.  لتخفيف 
وكذلك  والفنانني،  للصحافيني  اليومية  شبه  الحياة  مــرسح  عن 
الجربية. اإلقامة  وفرض  واملكاتب  للمنازل  واالقتحام  الدهم   عمليات 

أما القرارات والقوانني واقرتاحات القوانني العنرصية بحق االقلية العربية، 
فقد مّيزت العام 2010 وطبعته بطابعها الخاص، وسرنكز عليها يف ملحق 
خاص رقم2 مع التقرير، إال أن أهمها وأخطرها عىل االطالق كان مصادقة 
املدين،  املجتمع  منظامت  لتخويف  الشفافية”  “قانون  عىل  الكنيست 
ومصادقة الحكومة االرسائيلية عىل القانون العنرصي األبرز الذي يفرض 
“يهودية الدولة” عىل األقّلية الفلسطينية، يف ظل استمرار سياسة فرض 
القيم الصهيونية يف املدارس العربية وانتهاك الحقوق الثقافية العربية، 

والعمل الحثيث لتهويد القدس.
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شهادة من داخل حجز املباحث العامة يف غزة
أسامء الغول *

الحجز  غرفة  يف  املياه  دورة  نافذة  من 
يوم  الجوازات  مبنى  العامة، يف  باملباحث 
جميلة  دافئة  ملحتها   ،2011-1-31 االثنني 
عىل  ــاء،  زرق سامء  وخلفيتها  نقية  أبية 
امللوث  املذل  القبيح  البارد  سجني  عكس 
املتسامح  وميلها  الهدوء  بذاك  بالكراهية، 
مع الريح بثت الطأمنينة يف قلبي رغم كل 
ومحققات  سجانات  بني  يب  املحيط  أملي 
إنها  ظاملات.  أنهن  عنهن  يقال  ما  أقل 
ظلت  الكينا )اوكاليبتوس( التي  شجرة 
مخيم  يف  التعيسة  طفولتي  منذ  ترافقني 

رفح حتى هذه اللحظات املؤملة.
ستكون  الكينا  شجرة  أن  أعرف  أكن  مل 
عدة  خالل  والطأمنينة  للشموخ  رمــزا 
إحتالالت عشتها بدءا باالنتفاضة األوىل، 
االبتدائية  املدرسة  إىل  أذهب  كنت  إذ 
الجنود  الثامنينات مرتعبة من  يف أواخر 
االرسائليني ومختبئة يف أول “خم” دجاج 
نلقاه نحن اللوايت كانت أحجامنا الصغرية 
عند  فتحة  بأي  نغطس  تجعلنا  وقتها 
واللهاث  الخوف  لحظات  ويف  الجريان. 
والدخان تلك والرصاخ كنت عىل الدوام 
كأنها  هادئة  الكينا  شجرة  أوراق  أملح 
عقد من آللئ خرضاء مرتاصة، تزيل األمل 
وتضفي صمتا فنبقى أنا وهي وحدنا يف 

املشهد.
كانت معي آللئ شجرة  أيام  قبل خمسة 
الكينا هذه يف قاعة الحجز مببنى املباحث 
العامة بغزة، حني أهانتنا وتعمدت إذاللنا 
كلهن  النسائية،  الرشطة  من  فتيات  ثالث 
الخامسة  يتجاوزن  ومل  متزوجات  غري 
أسامء  هي  وأسامءهن  عاما،  والعرشين 
الوحيدة  هي  واألخــرية  وماجدة،  وروان 

التي ال ترتدي نقابا.
موقع  عىل  قــرأت  حني  الحكاية  ــدأت  ب
قائد  بوك”،  “فايس  االجتامعي  التواصل 
عن  والعرشين،  الواحد  القرن  ــورات  ث
دعوة إىل اعتصام تضامني مع ثورة مرص 
يزيد  ما  هناك  أن  وجدت  وحني  النقية، 
عن األربعامئة شخصية مستقلة وحقوقية 
منها  أيا  وليست  غزة  قطاع  من  معظمها 
عىل  بتأكيدي  علقت  بالتأكيد،  حزبية 
الذي  من  واضحا  يكن  مل  وان  الحضور، 

ينظم هذا االعتصام.
إىل  توجهت  االثنني  يوم  من  الثانية  وعند 
هاتفي  ومعي  املجهول  الجندي  حديقة 
الخلوي فقط، والتقيت هناك الزميلتني يف 
و”فايس  “تويرت”  موقعي  وعىل  التدوين 
توك  “الجزيرة”  قناة  يف  الصحافية  بوك” 
رزان  املستقلة  واملخرجة  رحمة  أبو  نازك 
منهن  قريبة  الواقع  يف  أكن  ومل  املدهون، 
أن  يل  وأكدتا  رسيعاً  فتعارفنا  ذلك،  قبل 
كتلة  عن  الترشيعي  املجلس  أعضاء  أحد 
“حامس” قال لهام أن االعتصام غري موافق 

عليه رغم االشعار به، ولكن يف كل األحوال 
جاءت  لو  حتى  قمعه  بعدم  وعدهن 

الرشطة.
أحاطت  حديثها  رزان  تنهي  ان  وقبل 
من  وضباط  ومدنية  عسكرية  سيارات 
الرسمي  زيــهــم  ــدون  ــرت ي ال  املباحث 
الذكور  املدونيني  والحقوقيني  بالصحافيني 
الذين انضموا إلينا خالل دقائق معدودة، 
للصحايف  االعتقال  محاوالت  أوىل  وكانت 
فارس الغول واملدون بشار لبد، والحقوقي 

مصطفى ابراهيم.
وطــردوا  ولبد،  الغول  بطاقتي  وسحبوا 
الصحايف أحمد الضبة من املكان وتراجعوا 
ابراهيم  مصطفى  الحقوقي  اعتقال  عن 
بعدما عرفوا انه يعمل يف إحدى املؤسسات 
الحقوقية. وحني رأينا نحن األربعة بعدما 
واملدونة  الجامعية  الطالبة  إلينا  انضمت 
نريد  الوضع متوتر وألننا ال  أن  إباء رزق 
املكان  من  االنسحاب  قررنا  مشاكل  أية 
الدعوة  صاحبة  منا  أيا  ليست  أنه  خاصة 
للتجمع عىل ال”فايس بوك”، لكننا صدمنا 
بوقوف سيارة عسكرية بيضاء، هي ذاتها 
“شارك”  اعتصام  يف  الشباب  حّملت  التي 
يوم الخامس من ديسمرب املايض، مالصقة 
الذين  األمن  رجال  بعض  منها  ونزول  لنا 
جهازّي  بسحب  وقاموا  عنفا  أكرث  كانوا 
يف  املذيع  واعتقلوا  ورزان،  الباء  الخلوي 
واملرتجم  مــراد  رامــي  الشعب”  “صــوت 
سيارة  يف  ووضعوهام  الزعيم  محمد 

خرضاء، زجاجها معتم.
رزان  عىل  لينادي  أحدهم  جاء  وبعدها 
ونحن  يدها  من  يسحبها  وبدأ  املدهون 
ترصخ:  ونازك  األخرى  الجهة  من  منسكها 

انو حرام  بتقول  انت  “مش 
غــريــبــة...  ـــرأة  إم تلمس 
لون  أصبح  حتى  اتركها” 
من  أزرقا  املدهون  معصم 
شدة عنف ضابط املباحث. 
وما هي إال ثوان حتى نادى 

أحدهم الرشطة النسائية...
قالت  الرشطيات  احــدى 
رأيــه  غــري  الضابط  أن  يل 
جميعا  وأدخلونا  ويريدين، 
يف سيارة مدنية لونها احمر 

غامق بلوحة أرقام حمراء.
السائق  جانب  إىل  وركبت 
رزان  من  كل  جلست  فيام 
وحني  الخلف،  يف  ونـــازك 
مبنى  إىل  السيارة  وصلت 
غرفة  يف  وضعونا  املباحث 
منا  أخذوا  أن  بعد  باملكتب 
واستمروا  متعلقاتنا،  كل 
جاءت  ما  ورسعان  بالشتم، 
ـــرى بــاملــدونــة  ــارة أخ ــي س

الزميلة إباء.
بقية  عن  فصلوين  وبعدها 
آخد  “وين  إبــاء:  سألته  وهنا  الفتيات، 
بنت،  مش  “هاي  بسخرية:  رد  البنت”، 
هاي صحافية قديرة”، ووضعني يف صالة 
لوحدي، وجاء بعدها بدقائق يسألني عن 
حوايل  وبعد  ومواصفاته.  الخلوي  هاتفي 
الفتيات  جميع  جــرجــروا  ساعة  نصف 
ان  ووجدت  بها  أجلس  التي  الصالة  إىل 
عددهن زاد فليس هناك رزان ونازك واباء 
سورجيو  سكاب  الصبية  أيضا  بل  فقط، 
التي مل تتجاوز السابعة عرشة من عمرها 
وكانت قد انضمت لالعتصام بعد اعتقالنا 
أيوب  عبري  وكذلك  هناك،  من  فأخذوها 
رايتس  “هيومن  يف  تعمل  صحافية  وهي 
ووتش” وأجربها رجل األمن ان تلحقه شبه 

راكضة وهو يقود دراجته النارية.
االهانة والرصاخ والتشكيك  وبدأ مسلسل 
إنتامئنا وديننا حتى حني طلبت بعض  يف 
املحتجزات املصلية للصالة أخذ بعض من 
أنهن  رغم  منهن  يسخرون  األمن  عنارص 
يرتدين الجلباب واملنديل، فام بالكم ماذا 

قالوا ملن ال ترتدي الحجاب مثيل؟
النور  وأبو  الضابطان حسن  وهكذا حاول 
كانت  حني  والسباب  بالرصاخ  إخافتنا 
معنا  التعامل  عن  يعجزن  الرشطيات 
خاصة أن إحداهن كانت مستعجلة تريد 
يأخذن  وبدأن  لقريبتها!!  عرس  تحرض  أن 
وحدي  كريس  عىل  ووضعوين  االفــادات 
التي  االفــادات  من  الفتيات  انتهاء  حتى 
الفتيات  عىل  فكان  الرشطية،  تفهمها  مل 
بوك”،  ال”فايس  هو  ما  لها  يرشحن  أن 
صانع  نعرف  أن  الصعب  من  أنه  وكيف 
ال”فايس  عىل  لالعتصام  الدعوة  صفحة 

بوك” اذا مل يضع اسمه، كذلك رشحن لها 
للصفحة،  مشاركة  أو  نعمل “شري”  مل  أننا 
كن يتسمن بجهل الكرتوين غريب، كذلك 
حني أرصت ماجدة أن تكتب عن الفتيات 

بصيغة املذكر.
قام  ان  بعد  الفتيات  من  االفادات  وأخذ 
واحدة  كل  ممسكة  بتصويرنا  النور  أبو 
وعنوانها،  اسمها  عليها  بيضاء  ببطاقة  منا 
كأننا مجرمات يشهدن عىل ملفهن األمني، 
وحني ابتسمت نازك ساخرة، هدد برضبها 
“عىل بوزها” هذا الذي يسمى أبو النور. 
هددين  حني  ذاته  العنف  معي  واستخدم 
االميــن،  خــدي  نحو  الحاد  قلمه  ووجــه 
ما  اذا  رأســك  أكرس  “راح  يــرصخ:  وهو 

حكيتيش”.
لحظتها عرفت أن أوامرا أخذت برضيب أنا 
أن  تريد  غزة  رشطة  أن  يبدو  اذ  بالذات، 
عىل  واضحا  بدا  كام  عنيفا  درسا  تلقنني 
والتحضري  س.”،  “حسن  الضابط  عينني 
وعرفت  األخريات.  دون  يل  املسبوق  غري 
يل  أرسل  من  اآلن  موقنة  أنا  كام  لحظتها 
ترشين  من  العارش  يــوم  مدونتي  عىل 
الثاين/نوفمرب املايض تهديدا بقتيل وحرقي 

وإيذاء ابني!
أمرتني “الجرنال” ماجدة ان أقف بجانب 
الدعوة  صاحب  “من  وسألتني:  الجدار، 
لالعتصام؟”، فأجبت: “بعرفش” فرضبتني 
خدي  عىل  الضخمة  بيدها  كفا  بعنف 
تدعى  التي  الرشطية،  حاولت  ثم  األيرس، 
أسامء وترتدي نقاباً ولها عينني خرضاوين 
“انت  قالت:  حني  ابــتــزازي  مخيفتني، 
ألسباب  بل  االعتصام  بسبب  ليس  هنا 

تعرفينها...”. فلم ارد عليها.  
شعرت  حجزي  بداية  يف  انني  أعــرتف   
يف  ولكن  قلبي  دقات  وسمعت  بالخوف 
الحامم  الستخدام  بها  ذهبت  مرة  كل 
ما  الكينا،  شجرة  روعي  عىل  “طبطبت” 
أذهب  أين  تشك  الرشطيات  احدى  جعل 
مرة  كل  فكانت  الحامم  يف  يشء  لفعل 

تفتشني...
فلم  واإلذالل  باإلهانة  الشعور  عن  أما 
اليائسة  محاوالتهم  رغــم  مني  يقرتب 

لذلك!
 حذرين الضابط من كتابة أية من “مقااليت 
حد  عىل  كتابتها  اعتدت  التي  السامة” 
اي  يف  تنظيم  واملشاركة  أو  تعبريه، 
احتجاجات او اعتصامات موضحا بالحرف 
يخرج  أال  سيايس  قرار  “هناك  وبعصبية: 
يف  الثورة  مع  غزة  قطاع  من  موقف  اي 

مرص أو ضدها حتى تتضح االمور”.
وحدي  ورجعت  موباييل  أعطوين  أخريا... 
إىل املنزل مشيا عىل قدمي تحت املطر يك 

أخفف من الحنق واألمل!

* صحافية ومدونة ومراسلة “سكايز” من غزة


