
موناكوـ خاص "سكايز"

كرّمت مؤسسة "آنا ليند" الصحافيني 
ليند"  ـــا  "آن ــزة  ــجــائ ب الــفــائــزيــن 
فئات  يف  للصحافة،  األورومتوسطية 
و"األعــال  املطبوعة"  "الصحافة 
االذاعية"  ــال  و"االع التلفزيونية" 
الصحافية  باالعال  خاصة  وجائزة 
"الدميقراطية  موضوع  تتناول  التي 
بني  ــن  وم االجــتــاعــي"،  والتحول 
عن  الدفاع  مركز  مراسلة  املكرّمني 
الحريات االعالمية والثقافية "سكايز" 
الزميلة  غزة  يف  قصري(  سمري  )عيون 

أساء الغول.
يوم  أقيم  ــذي  ال االحــتــفــال،  حــر 
االول/أكتوبر  ترشين   6 الخميس 
الثاين  ــرت  أل موناكو  أمــري   ،2011
السياسية  الشخصيات  ومجموعة من 
املؤسسة  كرّمت  كا  واإلعــالمــيــة. 
الدهشان،  محمد  املــري  ــدون  امل
جوائزها  يف  الفائزين  نتائج  وأعلنت 
فئة  عن  الصمد  عبد  نــدى  ومنهم 
الصحافة التلفزيونية من تلفزيون "يب 
يب يس" العريب، ومجموعة أخرى من 
عن  واألوروبيني  العرب  الصحافيني 

فئات االذاعة والصحافة املكتوبة.
يف  تكرميها  الغول  الزميلة  وأهــدت 
"الذين  غــزة  ــايل  أه إىل  االحتفال 
الحرب  بسبب  الكثري  ويعانون  عانوا 
بسبب  وأيضاً  القطاع  عىل  األخــرية 
وغزة".  الغربية  الضفة  بني   االنقسام 
وقالت: "إن من يستحق هذا التكريم 
والالجئون  غــزة  قطاع  ــايل  أه هــم 
الكثري من اآلالم  الذين واجهوا  هناك 
هذا  يستحق  من  وايضاً  واملصاعب، 
فيكتور  االيطايل  الناشط  هو  التكريم 
أريغوين الذي ُقتل يف غزة والذي لطاملا 
الفلسطيني، وخرج يف  الشعب  ساند 
اىل  ووقف  االحتالل،  ضد  تظاهرات 
بالتغيري  الذين طالبوا  الشباب  جانب 
الغربية  الضفة  بني  االنقسام  وإنهاء 

وقطاع غزة".
روح  اىل  التكريم  الغول  أهدت  كا   
عاش  طاملا  "الذي  أمها(  )والد  جدها 

الدين  ثقافة  أن  آمن  ولكنه  متديناً 
االسالمي ليست ضد الحياة أو الحب 
أو حتى املوسيقى، وانها عاشت فرتة 
تكن  مل  ألنها  بالذنب  تشعر  طويلة 
موجودة حني مات، وهي يف التاسعة 
من عمرها، ولكن كتاباتها ونضالها يف 
االعوام األخرية ضد كل من يستخدم 
الدميقراطية  لقتل  الله  الدين وصوت 
أنها  تشعر  جعلتها  والتعبري،  وحرية 
عىل  أضفت  وأكــر  أكــر  منه  أقــرب 

حياتها الكثري من السالم".
ليند"  "آنــــا  جــائــزة  ان  ُيــذكــر 
اىل  تهدف  للصحافة  األورومتوسطية 
املتميزة  الصحافية  األعال  مكافأة 
لتنّوع  أفضل  تفّهم  يف  ُتسهم  التي 
األورومتوسط،  منطقة  يف  الثقافات 
الــدور  وتشجيع  تعزيز  جانب  اىل 
يف  الصحافيون  يلعبه  الذي  اإليجايب 
حول  وواعية  متوازنة  تغطية  تقديم 

القضايا الثقافية يف املنطقة.

C e n t e r  f o r  M e d i a  a n d  C u l t u r a l  F r e e d om

نرشة دورّية تصدر عن مركز سكايز للدفاع عن الحّريات 
اإلعالمية والثقافّية التابع لـمـؤسسة سمري قصري
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متالزمان"  "ضــدان  والقمع  الحرية 
نهج  ويف  العربية  الشعوب  حياة  يف 
التي  االستبدادية  االنظمة  وسلوك 
يزيد  ما  منذ  العربية  البلدان  تحكم 
عىل نصف قرن، لدرجة ان بعضها ما 
زال متشبثا بكريس السلطة رغم اندالع 
بلد  من  أكرث  يف  الشعبية  االنتفاضات 
الحرية  "ربيع"  تفتح  معلنة  عــريب 

والكرامة وحقوق االنسان.
هذا "الربيع" كتب عنه وبرش به سمري 
القرن  تسعينيات  منتصف  منذ  قصري 
إثر  أجله  من  استشهد  والذي  املايض، 
عام 2005 من  لبنان"  "ربيع  انتفاضة 
أجل الحرية واالستقالل، التي كان أحد 

أهم روادها ومحركيها.
زادت  الضدين"  "تالزم  معادلة  أن  اال 
كلفة  من  ورفعت  القمع  رشاسة  من 
التعبري  وحرية  الرأي  حرية  الحرية، 
أي  االختيار...  وحرية  الكتابة  وحرية 
يهتم  التي  كافة،  بأشكالها  الحريات 
بها ويدافع عنها مركز "سكايز" )عيون 

سمري قصري(.
ليند"  "انا  جائزة  املركز  يهدي  واليوم، 
االورومتوسطية للصحافة التي حصلت 
مراسلة  الغول  أسامء  الزميلة  عليها 
من  العديد  اىل  غــزة،  من  "سكايز" 
واملثقفني  والكتاب  الصحافيني  خرية 
طالهم  الذين  الحقوقيني  والناشطني 
القمع يف األشهر األخرية بأشكاله كافة، 
وحتى  وتعذيب  واعتقال  توقيف  من 
تحية  ويوجه  الجسدية.  التصفيات 
الصمد  عبد  ندى  الزميلة  اىل  تقدير 
من محطة "يب. يب. يس" العربية التي 

شملتها الجائزة عىل دروب الحرية. 
سعد كيوان

احلرية والقمع...

"تالزم" ال�ضدين!
مؤسسة "آنا ليند" تكرّم مراسلة "سكايز" أساء الغول 

يف حفل توزيع جائزتها لعام 2011 يف  موناكو
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نّظم مركز الدفاع عن الحريات االعالمية 
والثقافية “سكايز” )عيون سمري قصري(، 
الصحافية  الكتابة  عىل  تدريب  ورشة 
يف  ــرية  األخ السنة  ــالب  وط لخريجي 
قسم االعالم، يف مركز التدريب االذاعي 
بريوت  جامعة  يف  السمعي-البري 
العربية، عىل مدى 5 أيام من 16 أيار/

مايو 2011 لغاية 20 منه. أرشفت عىل 

التنظيم والتدريب الزميلة إميان شمص 
شقري، وشملت الدورة ست محارضات 
الشكل  عىل  موزعة  تطبيقية،  ومتارين 

التايل:         
املقابلة  عن  شمص  إميان   :16 االثنني 
والتحقيق  ــا،  ــه ــواع وأن الصحافية 

الصحفي. 
للزميل  االوىل  محارضتان،   :17 الثلثاء 

عن  الــرشق”(  ــة  )“اذاع التقي  يقظان 
والثانية  اذاعي،  برنامج  اعداد  كيفية 
لالعالمية عليا ابراهيم )“العربية”( عن 

التغطية االعالمية يف مناطق النزاعات.
منى  االعالمية  الزميلة   :18 االربعاء 
التغطية  عن  ڤــي”(  يت.  )“أم.  صليبا 

التلفزيونية وعمل املراسل.
املفوضية  موقع  مدير   :19 الخميس 

منتدى  وموقع  الالجئني  لشؤون  العليا 
داوود  الزميل  االعالمي،  “االســكــوا” 
ابراهيم، عن دور الصحافة االلكرتونية 
ووسائل التواصل الحديثة )املدّونات(. 

عطالله  دنيز  الصحافية   :20 الجمعة 
واملقال  السيايس  التحليل  عن  حداد، 
الرامج  إعـــداد  وكيفية  الصحفي، 

التلفزيونية.

"سكايز" ينّظم دورة تدريب لخريجي إعالم "جامعة بريوت العربية"
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هنا  ها  والحنني  قصري،  سمري  اىل  "أحّن 
)ندبة يف  ما دعاه محمود درويش  هو 
القلب وبصمة بلد عىل جسد(، ويف يوم 
التي  الكلات  أجد  ال  الصحافة،  حرية 
العنيد  وإرصاره  شجاعته  عن  تتحّدث 
صحافياً  مرتني،  شاهداً  يكون  أن  عىل 
شاهداً وكاتباً شاهداً، وكأنه يقرأ يف كتاب 
كتاب  أيضاً  هو  الذي  املعلن،  الشهادة 

حياته".
االعــالم  ــر  وزي ــدأ  ب الكلات،  بهذه 
مركز  احتفال  يف  مداخلته،  مرتي  طارق 
الدفاع عن الحريات االعالمية والثقافية 
باليوم  قصري(  سمري  )عيون  "سكايز" 
أيار/  4 يف  الصحافة،  لحرية  العاملي 

بابل، يف منطقة  مايو 2011، يف مرسح 
من  حشد  مبشاركة  بريوت،  يف  الحمراء 
لهيئات  وممثلني  واإلعالميني،  املهتّمني 
املجتمع املدين، وسفراء كل من اسبانيا 

واملغرب والسلطة الفلسطينية.

عرض الوثائقي
افتتح الحفل وقّدم الخطباء مدير املركز 
عرض  املشاركون  وتابع  كيوان،  سعد 
رشيط وثائقي عن تجربة مركز "سكايز" 
يغطيها  التي  االربع  الدول  يف  ونشاطه 
سوريا  فلسطني،  لبنان،  عمله:  نطاق 
يف  ملراسليه  حية  شهادات  عر  واالردن، 
هذه الدول، وبعض الصحافيني والشعراء 
واملثقفني ممن تعرضوا النتهاكات واعتداء 
وسجن، وتكفل مركز "سكايز" بحايتهم 

والدفاع عنهم، إعالمياً وقانونياً.

مرتي
قصري  سمري  أن  مرتي  أكد  كلمته،  خالل 
والشاهد  بحق،  وكاتباً  صحافياً  "كــان 
يبر  الذي  الشاهد  هو  املثنى  بصيغة 
الفعل والحدث ويتبّر، فال يرّدد أقاويل 
عنه او إشاعات وال يكّرر كلات التنديد 

تنقلب  بل  معناها  تفقد  حتى  واالتهام 
اىل  يسعى  الذي  الشاهد  وهو  عليه... 
فهم التحوالت العميقة التي تدل عليها 
نفتقد  بها.  تحبل  أو  واألقــوال  الوقائع 
العربية  التغريات  زمن  يف  قصري  سمري 
املذهلة وما نعرفه عنها وما مل يتجلَّ بعد 
العريب  بالشقاء  شقياً  كان  أبصارنا.  أمام 
ومل يرفه وعده اللبناين عنه، ومل يرتكنا 
معّلقني بينه وبني غّمي الهيمنة والفرقة، 
ومتعّددة،  جديدة  مسالك  لنا  فتح  بل 
الرسيع  اللبناين  الزمن  ساَبق  انه  ذلك 
االسترشاف.  ويف  املجازفة  يف  واملتسارع 
الطويل  العريب  الزمن  مرّة  عنه  يغب  مل 
وال يف نقده وال يف أسئلته، ومل تأخذه 
تعّذر  ولو  والعربية  اللبنانية  االخفاقات 
محو آثارها، اىل العدمية، ومل يستغرق يف 

الواقعية الخائبة الباكية أو الساخرة. كان 
يفتح النوافذ كلا صادف أبواباً موصودة 
ومنها االبواب التي أغلقتها االيديولوجية 
إال  العريب  الوطن  ترى  ال  التي  الثنائية 
واملواجهات  النزاعات  ساحة  بصورة 
إال  لبنان  ترى  وال  املستأنفة،  الكونية 
فضاًء للصدى أو أرضاً للمنازلة. ومل تكن 
الحرية يف لبنان مجرّد تعويض عن غيابها 
يف املدى العريب، بل إسهاماً يف صنعها . يف 
حرية  يوم  كّل  ويف  الصحافة  حرية  يوم 

نتذّكر سمري قصري".

البعلبيك
ثم ألقى نقيب الصحافة محمد البعلبيك 
املناسبة  معاين  عىل  فيها  ركــز  كلمة 
الصحافة  قّدمتها  التي  و"التضحيات 

والصحافيون يف لبنان، منذ أن عّلق الحكم 
العثاين بعضهم عىل أعواد املشانق عام 
1916" وشّدد عىل أهمية حرية التعبري، 
يف  اآلخر،  الرأي  واحرتام  الرأي،  وحرية 

خضم ما يجري يف العامل العريب.

مرّوة
لنائب  كلمة  كانت  الفيلم  عرض  وقبل 
رئيس مؤسسة سمري قصري وعضو مجلس 
تذّكر  الذي  مروة،  مالك  الصحافة  نقابة 
لقّد  سمري،  "صديقي  قائاًل   قصري  سمري 
مولدك  ذكرى  يف  لك  بهدية  ملياً  فّكرت 
الواحد والخمسني والذي ُيصادف غداً... 
ذكرك  ونفتقد  نفتقدك  ــذي  ال ــت  وأن
نوار  شهر  يف  اليوم  ورؤيتك  وكتاباتك 
هذا، أكر من أي وقت مىض. فا وجدت 
أفضل من ان أزف إليك بأن حلمك أصبح 
الذي  بريوت  ربيع  تحّول  لقد  حقيقة، 
ربيعات  اىل  يقطفوك،  ان  قبل  صنعت 
يف  تتفّتح  الحرية  أزهار  فهذه  عربية، 
تونس ومر وهي ترعم يف اليمن وليبيا 
أيضاً.  الحبيبة  سوريا  ويف  والبحرين... 
متاماً  يرعم  دمشق  ربيع  أخي،  يا  نعم 
كا حلمت، واسمك يصدح يف كّل بيت 
وفكرك ُينري كّل حركة، نعم لقد تحّققت 

نبوءتك يا صديقي".
وتابع: "إننا هنا اليوم لنتكّلم عن عيونك 
حريات  عىل  الساهرة  عيونك  سمري،  يا 
لبنان  من  كّل  يف  واملثقفني  الصحافيني 
ُأسهب  لن  وفلسطني.  واألردن  وسوريا 
التابع  "سكايز"  مركز  عن  الكالم  يف 
مع  سأدعكم  بل  قصري،  سمري  ملؤّسسة 
حسني  إخراج  من  الوثائقي  الفيلم  هذا 
فيديل  إعــداد  من  والسيناريو  غريب 
سبيتي، والذي ُيعرض اليوم بالتعاون مع 
بعثة االتحاد األورويب يف لبنان، وملناسبة 
أعال  لنتبنّي  للصحافة،  العاملي  اليوم 

وإنجازات املركز".

احتفال مركز "سكايز" باليوم العاملي لحرية الصحافة

كلات وفيلم وثائقي وشهادات حية تفضح انتهاكات حقوق االعالميني



غزة ـ خاص “سكايز”

شددت األجهزة األمنية التابعة لحكومة 
عىل  الخناق  غزة،  يف  املقالة  “حاس” 
نشطاء مجموعات “15 آذار”، خصوصاً 
من سافر منهم إىل خارج القطاع خالل 

أشهر الصيف القليلة املاضية.

واشتىك عدد منهم إىل املراكز الحقوقية 
من  “ســكــايــز”،  مــركــز  ضمنها  ــن  وم
األمــن  مــقــاّر  إىل  استدعائهم  تــكــرار 
إىل  إضافة  ــزة،  غ مدينة  يف  الــداخــي 
عر  رجوعهم  أثناء  معهم  التحقيق 
متعلقاتهم  كل  ومــصــادرة  رفــح  معر 
ــريات وأجــهــزة  ــام اإللــكــرتونــيــة مــن ك
 حاسوب وفالشات وأجهزة هاتف نقال.

لشكاوى  “سكايز”  ملتابعة  ووفــقــاً 
األمن  جهاز  استدعى  فقد  النشطاء، 
الناشطة  املاضية،  الفرتة  خالل  الداخي 
عاماً(،   21( الرعي  رزق  إباء  واملدّونة 
عاماً(   25( مطر  كال  محمد  والناشط 
جاعة  ومؤسس  يــزن  بأبو  املعروف 
“الجايبو” التي انضمت يف منتصف شهر 
 15“ مجموعات  إىل  املايض  آذار/مارس 
آذار”، بعد عودتها من رحلة سفر إىل 
فرنسا، شاركا فيها يف ورش عمل ولقاءات 
خاصة بالناشطني واملدّونني، بعد تلبيتها 
 دعوة رسمية من املركز الثقايف الفرنيس.

كا تعرض الناشط أسعد عالء الصفطاوي 
األمن  قبل  من  للتحقيق  عاماً(   21(
الداخي خالل الفرتة ذاتها، حول رحلته 

إىل مر ولقاءاته بشباب الثورة هناك.
وكانت املدّونة إباء الرعي، قد تعرضت 
لالستجواب   2011 متوز/يوليو   28 يف 
الداخي  األمن  جهاز  عنارص  قبل  من 
ساعتني،  ملــدة  ــري  ال رفــح  معر  عىل 
فرنسا.  إىل  أثناء عودتها من رحلة سفر 
العنف  تخلله  الذي  االستجواب،  وكان 

حول  يدور  وجهها،  يف  والراخ  الصويت 
حراك  يف  نشاطها  إىل  إضافة  رحلتها، 
االنقسام. إلنــهــاء  الشبايب  آذار   15 

عىل  منها  الداخي  األمن  أفراد  وصادر 
املعر، هاتفها املحمول و”هارد ديسك” 
يحوي صورها ودفرت مالحظاتها وبطاقات 
يف  التقتهم  ممن  تحملها  التي  العمل 
يقيض  استدعاء  أمر  وسّلموها  فرنسا، 
مبثولها يف مقر األمن الداخي يف مجمع 
آب/ من  السابع  يف  العسكري  أنصار 

أغسطس.
ويف التاريخ املذكور توجهت الرعي إىل 
من  محاٍم  بصحبة  الداخي  األمن  مقر 
املحققني  لكن  الحقوقية،  املراكز  أحد 
مبفردها  فخضعت  معها،  مثوله  رفضوا 
الحراك  يف  نشاطها  حــول  للتحقيق 
التي  واملهمة  آذار،   15 لـــ  الشبايب 
فرنسا،  إىل  سفرها  خــالل  بها  قامت 
أفراد  من  األمن  عنارص  طلب  ثم  ومن 
املتنقل  حاسوبها  جهاز  جلب  عائلتها 
الخاص بها، وضغطوا عليهم إىل أن قام 
أثناء  ــادروا  ص كا  بتسليمه،  شقيقها 
التحقيق معها كل كلات الرس املتعلقة 

“تويرت”  وحساب  االلكرتونية  برسائلها 
استدعاء  أمر  وسّلموها  بها،  الخاص 
آب/أغسطس. من  التاسع  يف   جديد 

التاريخ  يف  الرعي  توجهت  وبالفعل 
حيث  الداخي،  األمن  مقر  إىل  املحدد 
خضعت لجولة ثالثة من التحقيق حول 
فرنسا،  يف  التقتها  التي  الشخصيات 
عىل  بالتحريض  املحققون  واتهمها 
عليها  بأن  ُأبلغوها  ثم  ومن  الحكومة، 
متعلقاتها  الستالم  منهم  اتصال  انتظار 
بعد إمتام فحصها من قبل عنارص األمن، 
عائلة  أكدت  كا  يحدث  مل  ذلك  لكن 

الرعي لـ “سكايز”.
الرعي،  مع  التحقيق  فرتة  أثناء  ويف 
“أبو  مطر  محمد  الناشط  زميلها  تسّلم 
يزن”، والذي سافر يف الرحلة نفسها إىل 
فرنسا، أمر استدعاء من قبل جهاز األمن 
الداخي يقيض مبثوله فوراً يف مقر الجهاز 
يف مجمع أنصار العسكري. ويف صباح 8 
آب/أغسطس، توجه مطر إىل مقر األمن 
الداخي، حيث صادروا منه فور وصوله 
املتنقل،  حاسوبه  وجهاز  النقال  هاتفه 
سفره  حول  للتحقيق  خضع  ثم  ومن 

إضافة  فرنسا،  إىل  الرعي  زميلته  برفقة 
إىل نشاطه يف الحراك الشبايب لـ 15آذار.

أمر  تسّلم  معه  التحقيق  انتهاء  وبعد 
آب/أغسطس،   10 يف  جديد  استدعاء 
تعرض  أنه  إال  املحدد،  اليوم  يف  فتوجه 
ان  دون  من  عدة  لساعات  لالحتجاز 
يتم التحقيق معه، وتسّلم أمر استدعاء 
جديد يف 14 آب/أغسطس. ويف التاريخ 
للتحقيق  جديدة  مرة  خضع  املذكور، 
“الجايبو”،  ونشاط جاعة  حول سفره 
سيُحتجز  بأنه  املحقق  أبلغه  ثم  ومن 
ما جرى  للتحقيق، وهو  ملدة 48 ساعة 
يف  والناشطني  بزمالئه  دفع  ما  بالفعل، 
تنظيم  إىل  آذار   15 لـ  الشبايب  الحرك 
للمطالبة  بوك”  “فايس  الـ  عىل  حملة 
باالفراج عنه حتى أُخي سبيله مساء 16 
آب/أغسطس، بعد أن تسلم أمر استدعاء 
جديد يف 21 آب/أغسطس، وتعرض مطر 
تخللها  التي  التحقيق  أساليب  ملختلف 

رصاخ وإهانات وشتم وابتزاز.
الكاتب  تعرض  ذاتـــه،  السياق  ويف 
آذار   15 لـ  الشبايب  الحراك  يف  والناشط 
عاماً(،   21( الصفطاوي  عــالء  أسعد 
رجوعه  منذ  متكررة،  الســتــدعــاءات 
يف  آخرها  وكان  شهرين،  قبل  مر  من 
وخضع  آب/أغسطس،  شهر  منتصف 
يف  نشاطه  حول  للتحقيق  الصفطاوي 
الحراك الشعبي، وعالقته بزميليه الرعي 
هولندا  إىل  سفر  مهمة  وحول  ومطر، 
مع  فيها  يشارك  أن  املفرتض  من  كان 
والدعم  الشبايب،  الحراك  من  نشطاء 
بالتآمر  واتهامات  والتمويل،  الخارجي 
إىل  إضافة  أسفاره،  أثناء  الحكومة  ضد 
اتهامه بالتحريض من خالل كتاباته التي 
مؤكداً  بوك”،  “فايس  الـ  عىل  ينرشها 
التحقيق  خالل  تعرض  أنه  “سكايز”  لـ 
والركل،  ساعة  مدة  للشبح  معه  األخري 

قبل أن يتم إخالء سبيله.

4

مناذج من معاملة حكومة “حاس” املقالة يف غزة 
لنشطاء ومدّوين مجموعات “15 آذار” 
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ملخص تقارير متوز وآب وأيلول 2011   

سّجل مركز الدفاع عن الحريات االعالمية والثقافية “سكايز” )عيون 
وأيلول2011،  وآب  متوز  االخرية،  الثالثة  االشهر  خالل  قصري(،  سمري 
واملدّونني  والفنانني  واملثقفني  االعالميني  بحق  االنتهاكات  من  سلسلة 
وناشطي حقوق االنسان، يف البلدان األربعة التي يرصد واقعها، وهي 
لبنان وسوريا واألردن وفلسطني )الضفة الغربية وقطاع غزة وأرايض 

. )48
وأبرز ما ُسّجل خالل متوز/يوليو:

لبنان: 
عىل  اعتداء  من  أكر   ،2011 متوز/يوليو  شهر  خالل  اللبنانية  الساحة  شهدت 
أهمها  وكان  املهني،  واجبهم  أداء  من  ملنعهم  الحقوقيني  والناشطني  الصحافيني 
رضب املراسل التلفزيوين عي هاشم مرتني من قبل رشطة مجلس النواب، احتجاز 
عنارص من “حزب الله” مراسلة محطة “أم. يت. يف” )MTV( جويل قزيي واملصور 
خليل عقيقي، واالعتداء عىل فريق من املحطة نفسها من قبل عنارص حزبية يف 
بلدة السا، االعتداء عىل املصّور يف جريدة “األخبار” مروان بو حيدر قرب جرس 
الصحايف  ترهيب  محسن،  أنيس  “املستقبل”  جريدة  يف  الصحايف  تهديد  الفيات، 
محمد العايص وطفلته عىل اوتوسرتاد بريوت – خلدة، وتوقيف مخابرات الجيش 
للناشط الحقوقي سعد الدين شاتيال. ويف مجال الرقابة، ُسّجل توقيف النيابة العامة 
املغني زيد حمدان عىل خلفية أغنية طالب فيها رئيس الجمهورية بـ “الرحيل”، 
وتم حجب موقع صحيفة “األخبار” يف اململكة العربية السعودية. أما عىل الصعيد 
القضايئ، فكان االبرز إرجاء دعوى النائب ميشال عون ضد جريدة “املستقبل”، 
وإحالة  الفضة"،  من  "بثالثني  وكتابه  محفوض  ايي  املحامي  ضّد  دعواه  وكذلك 
جريدة “الرشق” عىل محكمة املطبوعات يف دعوى عون، والدعوى القضائية التي 

رفعتها املخرجة رميا الرحباين ضّد القّيمني  عىل مسلسل “الشحرورة”. 

سوريا: 
من  عدد  اعتقال  بني  وتوزعت  متوز،  شهر  خالل  سوريا  يف  االنتهاكات  تتالت 
“فايس  صفحات  وقرصنة  واملدّونني،  الحقوقيني  والناشطني  والكّتاب  الصحافيني 
ومنع  سينائيني،  مخرجني  واختطاف  آخرين،  لناشطني   )Facebook( بوك” 
ابراهيم  جثة  عىل  العثور  شّكل  كا  فضائية.  محطة  وتهديد  صحف،  دخول 
وغّناها  للثورة  رمزاً  صارت  أغنيًة  وغّنى  أّلف  أن  بعد  مذبوح  وهو  قاشوش 
 اآلالف يف حاه، صدمة كبرية يف أوساط الجمعيات الحقوقية املحلية والعاملية.
األسعد  عمر  الصحافيني  اعتقال  اآليت:  الشكل  عىل  فكانت  االنتهاكات  أبرز  أما   
مارتني  الصحايف  احتجاز  وغريهم،  رشبجي  وإياد  طحان  وجال  البّطاح  وعقبة 
يف  اللبنانية  "السفري"  جريدة  مراسلة  عىل  القبض  تركيا،  اىل  ترحيله  ثم  زيغريس 
سوريا غدي فرنسيس ثّم "رصفها" من الصحيفة، اعتقال املصّور خلدون البطل، منع 
السلطات السورية دخول صحيفتي “األخبار” و”السفري” اللبنانيتني اىل أراضيها، 
تهديد محطة "الجزيرة" الفضائية يف سوريا. كا ُسّجل اعتقال عدد من الناشطني 
االعتداء بشكل وحيش عىل  القاق وُعال رمضان وحسن حسن،  أدهم  بينهم  من 
النظام  منارصي  قرصنة  املركزي،  يف سجن حمص  طيارة  نجايت  الحقوقي  الناشط 
صفحات “فايس بوك” لناشطني حقوقيني، وكذلك قرصنة موقع صحيفة "ترشين" 
االلكرتوين، وإحراق متظاهرين منزل مدير موقع "شام برس" عي جالو، وكان 
الفتاً أيضاً اعتقال املدّون أنس املعراوي من دون معرفة األسباب أو مكان االعتقال.

 

عرش  خمسة  من  أكر  اعتقال  جرى  فقد  واملثقفني،  الكتاب  اىل  بالنسبة  أما 
اعتقال  ســوريــا”،  ألجــل  “مثقفون  تظاهرة  خــالل  وفناناً  ومثقفاً  صحافياً 
اعتقال  سليان،  نبيل  األديــب  منزل  عىل  االعتداء  الله،  العبد  عي  الكاتب 
أبو  شادي  السينايئ  واملنتج  املخرج  اختطاف  غنم،  أسامة  املرسحي  املخرج 
“مهرجان  وقطع  وفنانني،  مثقفني  محاكمة  يف  النظر  تأجيل  اىل  إضافة  فخر، 
الرقابة.   بسبب  فيلمني  عــرض  وإلغاء  عروضه  العربية”  الفرنسية  ــالم   االف

األردن: 
طغت قضية اعتداء االمن األردين عىل الصحافيني واملصورين اثناء تغطيتهم اعتصاماً 
يف ساحة النخيل يف عّان وإصابة أكر من 12منهم بجروح مختلفة ُنقل بعضهم 
اىل املستشفى للمعالجة، عىل كل ما عداها من انتهاكات عىل الساحة االعالمية 
استنكار  االعتداء القى موجة  أن  االردن خالل شهر متوز، وال سيا  والثقافية يف 

االستنكار  اىل  اململكة  يف  السياسية  املراجع  بكل  دفعت  وحقوقية  عارمة شعبية 
وعىل رأسها امللك عبد الله الثاين. كا ُسّجل اعتصام العرشات أمام مكتب “وكالة 
الصحافة الفرنسية” يف عّان مطالبني بإغالقه، وتطبيق نقابة الصحافيني األردنيني 
قراراً قضائياً ُيلزم صحيفة "األنباط" بدفع مبالغ مالية مستحقة عليها، إضافة اىل 
بتحسني ظروفهم ومهددين  اعتصامهم مطالبني  "الدستور" يف  استمرار صحافّيي 
باالرضاب املفتوح، وطلب مثول الكاتب الصحايف األردين  أسامة الرنتييس كشاهد 
احتجاجاً  الخيطان  فهد  اليوم"  "العرب  تحرير  واستقالة رئيس  مقااًل،  بعد نرشه 

عىل وضع الصحيفة.

الضفة الغربية: 
تعددت االنتهاكات عىل الساحة االعالمية والثقافية خالل شهر متوز، وكان أبرزها 
اعتداء القوات االرسائيلية عىل مصور “وكالة الصحافة الفرنسية” حازم بدر بقنبلة 
صوت ما أدى اىل إصابته بحروق بالغة، واملصور الصحايف هيثم الخطيب بقنبلة 
غاز يف قدمه اليمنى أثناء تغطيته مسرية سلمية نّظمها أهايل قرية بلعني، ومصّور 
صحيفة “الحياة الجديدة” مهيب الرغويث الذي اصيب بجراح بليغة بعد تعرضه 
للرب املرح  عىل يد القوات االرسائيلية أثناء تغطيته فعاليات املسرية الجاهريية 
يف قرية النبي صالح، كا حكمت السلطات االرسائيلية عىل مدير الرامج يف فضائية 
واعتقلت  أشهر،  خمسة  مدة  اإلداري  بالسجن  العامر  نواف  اإلعالمي  “القدس” 
الصحايف محمد بشارات من بلدة طمون يف األغوار بعد دهم منزله.  ودهمت 
وتدمري  املرسح  زجاج  بتكسري  وقامت  الحرية  محيط مرسح  االرسائيلية  القوات 
نغنغية  إبراهيم  عدنان  للمرسح  املحي  املدير  منزيَل  دهم  اىل  إضافة  محيطه، 
كا  مجهولة،  جهة  اىل  واقتيادها  السعدي  خالد  بالل  اإلدارة  مجلس  ورئيس 
منعت الصحايف مصطفى صري من السفر اىل األردن عر معر الكرامة بحجة انه 
ممنوع “أمنياً” من السفر، إضافة اىل منعها دخول كتاب “دعامة عرش الرب، عن 
 الدين والسياسة يف ارسائيل” للكاتب احمد رفيق عوض اىل األرايض الفلسطينية. 
ويف الشأن الداخي، استدعى جهاز االمن الوقايئ التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية 
املصور التلفزيوين أسيد عارنة من محافظة بيت لحم مرتني خالل اسبوع، يف حني 
قّرر االتحاد العام للكّتاب واألدباء الفلسطينيني إغالق مقّريه يف مدينَتي رام الله 
وغزة احتجاجاً عىل عدم قدرته عىل دفع إيجار املقّر يف رام الله منذ شباط/فراير 

2009، ويف غزّة منذ ترشين الثاين/نوفمر 2004 وحتى اليوم. 

قطاع غزة: 
سّجل رشيط االنتهاكات عىل الساحة االعالمية والثقافية خالل شهر متوز، اعتداءين 
الناتجة عنها، ما يعيد اىل  املّتبع أو االرضار  ناحية االسلوب  خطريين سواء من 
الواجهة مسألة رضورة اتخاذ الجهات املسؤولة عن االمن يف القطاع التدابري الالزمة 
لحاية الصحافيني ووسائل االعالم والحؤول دون حصول اعتداءات ماثلة. فقد 
تعرض الصحايف سمري حمتو للرب عىل أيدي مسؤولني من صحيفة "فلسطني" 
إحراق  مجهولون  حاول  حني  يف  نرشه،  مقال  خلفية  عىل  معها  اجتاعه  أثناء 
مكتب وكالة "معاً" االخبارية يف غزة، من خالل محاولة حرق بوابة مقر الوكالة 

الرئييس.   

أرايض 48: 
حافظت السلطات االرسائيلية عىل وترية انتهاكاتها عىل الساحة االعالمية والثقافية 
خالل شهر متوز، وكان أبرزها التفتيش املهني الذي تعرضت له مراسلة “فرانس برس" 
يف القدس سارة حسني عىل مدخل مكتب نتنياهو، وتأجيل محكمة صلح النارصة 
دالية  بلدة  اىل  قرساً  املبعد  املرعي  عاد  "بلدي"  موقع  قضية صاحب  يف  النظر 
الكرمل ويقيض فرتة حكم بالحبس املنزيل فيها، وكذلك تأجيل املحكمة املركزية يف 
النارصة إصدار القرار يف استئناف رئيس جمعية "حريات" محمد كناعنة مرتني ما 
حال دون االفراج عنه، وإغالق إدارة "فايس بوك" صفحة "املنارة املقدسية" من 
دون معرفة األسباب، إضافة اىل مزيد من القرارات العنرية املجحفة بحق االقلية 
العربية وأهمها إعداد وزارة الرتبية والتعليم االرسائيلية خطة جديدة ُتلزم مبوجبها 
الروضات والبساتني بتعّلم كلات النشيد االرسائيي ورفع العلم اإلرسائيي يف بداية 
كل أسبوع، ومصادقة الوزارة أيضاً عىل فرض مقولة “دولة يهودية ودميوقراطية” 
كحقيقة نهائية، يف حني رفضت محكمة العدل العليا التاس الجنود االرسائيليني 

ضد الفنان محمد بكري. 
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ويف آب/أغسطس جاءت االنتهاكات عىل الشكل اآليت:

لبنان: 
تراجعت االنتهاكات بحق اإلعالميني والناشطني الحقوقيني واملثقفني خالل شهر آب، 
مقارنًة باألشهر السابقة، إال أن الالفت كان ترابطها مع حركة اإلحتجاجات الحاصلة 
السفارة  أمام  لبنانيني  ومدونني  ناشطني حقوقيني  اإلعتداء عىل  اذ جرى  يف سوريا، 
السورية يف بريوت ومالحقتهم من قبل “شبيحة من الجنسيتني اللبنانية والسورية”، 
ملشاركتهم يف اعتصام سلمي تضامني مع ثورة الشعب السوري، ما أوقع عدداً من 
الجرحى إصابة بعضهم بالغة الشّدة. يف حني مرّت بسالم الوقفة التضامنية مع الشعب 
إليها مجموعُة مثقفني وفنانني. الشهداء يف بريوت، والتي دعت  السوري يف ساحة 

 

والعربية  الدولية  املؤسسات  اىل  وّجهه  بيان  يف  كبارة  محّمد  النائب  انتقد  وقد 
القانونية  غري  “الرقابة  املدنية  والحريات  ــرأي  ال حرية  عن  بالدفاع  املعنية 
اقتطاع  عر  لإلعالم،  الوطنية  بها الوكالة  قامت  التي  والتعبري  الرأي  حرية  عىل 
يتعاطفون  الذين  املنتخبني  اللبناين  الشعب  ممثي  تريحات  من  نصوص 
بـ  الخاص  اإللــكــرتوين  املوقع  قرصنة  أيضاً  وُســّجــل  ــســوري”.  ال الشعب  مع 
االلكرتوين”.  السوري  “الجيش  مجموعة  قبل  من  ــرار”  األح الوطنيني   “حــزب 
أما االعتداءات عىل الصحافيني فكان أبرزها رشق أهايل منطقة السا فريق تلفزيون 
يف  يوسف  محمود  "اللواء"  صحيفة  مصّور  عىل  واالعتداء  بالحجارة،   ”LFTV“
الصحافيني  حقوق  عن  الحديث  عودة  ظل  يف  يف بريوت،  الجديدة  طريق  منطقة 
التي  وليلة”  ليلة  ألف  “دار  منشورات  توُقف  مع  االعالم،  وسائل  من  املروفني 
الراحل ملحم كرم، وكذلك مجلة “قمر” عن الصدور.  كان يرأسها نقيب املحررين 

وقضائياً، كان بارزاً استدعاء مّدعي عام التمييز سعيد مريزا، اإلعالمية مي شدياق عىل 
خلفية إمكانية الرتابط بني محاولة اغتيالها وجرمية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق 
الحريري، واستدعاء مراسل مجّلة “تايم” )Time Magazine( يف بريوت الستجوابه، 

اضافة اىل اّدعاء وزير العدل السابق ابراهيم نّجار عىل جريدة “الرشق”.

سوريا: 
واملثقفني خالل  الحقوقيني  والناشطني  واملدونني  الصحافيني  بحّق  اإلنتهاكات  تتالت 
شهر آب، وُسّجل اعتقال عدد من الصحافيني ُعرف منهم إباء منذر، عمر األسعد، 
عاصم حمشو، رودي عثان، مرييام حّداد، سامي الحلبي، عبد الرحمن عار، محمد 
الطحان، عادل خرسة، محمد الكّيال، عبد املجيد راشد الرحمون وعامر عبد السالم.

 

 كا تعرّض مصّور وكالة “سانا” سامر الشامي للخطف والرب واالستجواب حول 
إمكانية صلة أقاربه بجاعة االخوان املسلمني. يف حني ذكرت املنظمة الوطنية لحقوق 
االنسان، ان السلطات السورية اعتقلت أصحاب مقاهي انرتنت ومرتادين لها ومنهم 
محمد جاسم أبو طالل وأزهر أبو شكري، وأشارت منظمة “مراسلون بال حدود” عىل 
موقعها اإللكرتوين اىل ان املقاهي اإللكرتونية وضعت جهاز تجّسس عىل زبائنها الذين 
 يتصفحون اإلنرتنت، إضافة اىل ان املكاملات الهاتفية تنقطع عند دخول الجيش اىل أي املدن. 
ومل يكن حال الناشطني الحقوقيني، أفضل من حال الصحافيني، فقّد كان بارزاً اغتيال 
رياض  بينهم  من  آخرين  ناشطني  واعتقال  العودات،  مناع  معن  الحقوقي  الناشط 
سيف الذي احُتجز قبل لحظات من دخوله الطائرة التي ستقله اىل املانيا للعالج من 
الرسطان، وتّم اطالق رساحه وزوجته بعد اقالع الطائرة بساعتني، ثّم اعتقال كل من 
يارا نصري، محمد البيطار، محدين بنانة وهنادي زحلوط، وليد البني، محّمد حجي 
درويش، عبد الكريم  الريحاوي، أحمد الكردي، رشدي رشيد، اسالم الدّباس، مجد 
الله خليل، رضوان  عبد  نيدو، محّمد زغلول،  مأمون  الخوالين، مالك سيد محمود، 
سيدو، عبد الرزاق الهويدي. كا جرى استجواُب عدد آخر من الناشطني الحقوقيني من 
بينهم مصطفى أوسو بن خر الذي اسُتجوب حول تريحاته االعالمية ومشاركته يف 
التجّمع السلمي أمام القر العديل يف الحسكة، وفيصل بدرالذي اسٌتجوب أيضاً عىل 
خلفية تريحاته الصحافية. وتّم تحريك دعوى الحق العام بحق الناشط الحقوقي 
حسن برو بناًء عىل ضبوط أمنية. وعّذبت السلطات السورية عدداً كبرياً من الناشطني 
الحقوقيني يف املعتقالت، ومنهم محمد نجايت طيارة الذي تعرّض لنزيف دموي حاد. 
ومتكنت “منظمة العفو الدولية” من جمع معلومات “وافية” تفيد بأن املسؤولني عن 
عمليات االستجواب يف مراكز االعتقال يقومون باستجواب املعتقلني والناشطني تحت 
التوصل إىل معرفة إذا كانوا قد أدلوا بأي معلومات اىل وسائل  التعذيب من أجل 
معلومات  ذكرت  كا  سوريا.  يف  الراهنة  األوضاع  حول  والدولية  اإلقليمية  اإلعالم 
االغــرتاب. بالد  يف  والناشطني  للمتظاهرين  ترهيب  عمليات  هناك  أن   صحافية 

السورية  السلطات  اعتقلت  إذ  االعتداءات،  من  حصتهم  واملثقفني  للكّتاب  وكان   
املخرج املرسحي دّحام السّطام والفنان مولود داوود، كا منعت الكّتاب الثالثة ميشال 
كيلو وفايز سارة ولؤي حسني من السفر اىل لبنان للمشاركة يف برنامج تلفزيوين عن 
الوضع السوري الراهن، واخُتطف رسام الكاريكاتور عي فرزات املعروف برسومه 
املطار. طريق  عىل  رميه  وجرى  يداه  وُكرّست  بوحشية  ورُضب  للنظام  املعارضة 

 

و يف مجال الرقابة، فقد جرى منع عرض مسلسل “شيفون”، وشطب الكثري من النّص 
الخاص مبسلسل “فوق السقف” وُمنع عرُض عدد من حلقاته املصّورة، ثّم تّم منعه نهائياً.

 

السورية  الدفاع  بوزارة  الخاص  االلكرتوين  املوقع  مجهولني  اخرتاق  أيضاً  وُسّجل 
ُووضعت عليه صور لضحايا سقطوا خالل أحداث األشهر الستة األخرية، كا أوقفت 
مجموعة “أم. يب.يس” التلفزيونية برنامج االعالمي جورج قرداحي “انت تستاهل” 

ملواقفه التي اعُترت منحازة اىل جانب النظام السوري.

األردن: 
بعض  آب،  شهر  خالل  والثقافية  االعالمية  الساحة  عىل  االنتهاكات  رشيط  سّجل 
حسن  الفنان  األردين  التلفزيون  إدارة  منع  أبرزها  وكــان  الالفتة،  التطورات 
وإغالق  التلفزيون،  مبنى  دخــول  من  إساعيل  رانيا  الفنانة  وزوجته  سبايلة 
وتعرض  ــرأي”،  ال “منر  موقع  الجديد  األردنية  ــرأي”  “ال صحيفة  تحرير  رئيس 
“الدستور”  صحيفة  يف  مقااًل  نرشه  بعد  تخوين  لحملة  الرنتاوي  عريب  الكاتب 
أيضاً  حمل  ما  واالذاعــة”،  التلفزيون  مؤسسة  تتبعها  التي  “السياسة  فيه  انتقد 
أمامها. احتجاجي  العتصام  تفادياً  املقال  نرش  عن  اعتذار  تقديم  اىل  الصحيفة 

 

“جمعية  لـ  الرتخيص  عىل  الصحافيني  لنقابة  رسمي  احتجاج  سّجل   كا 
مرشوع  عىل  النواب  مجلس  وافــق  بعدما  سيا  وال  اإللكرتونية”،  الصحافة 
أصبحت  والــذي   2011 لسنة  والنرش  املطبوعات  لقانون  املعدل  القانون 
اإلخبارية  املواقع  رفضت  حني  يف  صحافية،  مطبوعة  اإللكرتونية  املواقع  مبوجبه 
حريتها”. عىل  قيود  لفرض  “خطوة  فيها  ورأت  القانون  عىل  التعديالت   األردنية 
املادة 23 من  النواب  بإلغاء مجلس  إيجايب الفت، متثل  برز تطور  يف موازاة ذلك، 
الصحافية يف  الحريات  عىل  قيداً  يشكل  كان  الذي  الفساد  مكافحة  قانون  مرشوع 
املجلس  موقف  األردنيني  الصحافيني  نقابة  مّثنت  وقد  الفساد،  قضايا  عن  الكشف 
املادة، يف ظل نفي وزير االعالم أي تغيري يف  بإلغاء تلك  التجاوب مع مطالبتها  يف 

“االسرتاتيجية الوطنية لإلعالم”. 

الضفة الغربية: 
ابرزها  كان  آب،  شهر  خالل  عدة  انتهاكات  والثقافية  االعالمية  الساحة  شهدت 
اإلعالمي  أفغانستان  يف  “الجزيرة”  فضائية  مراسل  من  كاًل  اإلرسائيلية  القوات  اعتقال 
عرفة،  ابــو  عامر  االخبارية  “شهاب”  وكالة  ومراسل  ــالوي،  ع سامر  الفلسطيني 
اسبوع. بعد  رساحه  وتطلق  لتعود  عارنة  اسيد  الصحايف  “االقــى”  فضائية   ومصور 

الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  التابع  الوقايئ  االمن  احتجز  الداخي،  الصعيد  وعل 
الستار  عبد  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  املحارض  واالستاذ  عون،  أبو  إسالم  املــدون 
نابلس  مدينة  يف  االمــن  جهاز  استدعى  كا  ايــام،   4 بعد  رساحــه  اطلق  الــذي  قاسم 
الــوقــايئ،  االمــن  مركز  اىل  الحضور  رفضت  التي  حسونة  مجدولني  الصحافية 
نفسها. تسليم  عىل  وإرغامها  عليها  للضغط  شقيقيها  باعتقال   فقام  الجهاز 
ويف تطور غري مسبوق يف ما يتعلق بإنتهاك الحريات الثقافية يف الضفة، أصدر النائب العام 
الفلسطيني أمراً  بوقف بث الرنامج الكوميدي “وطن ع وتر” بتهمة “اإلسفاف باألداء 
واإلنتقاص من دور األجهزة األمنية، والقضائية، واملهن الطبية”، وتعتر املرة األوىل التي 

يصدر فيها النائب العام قراراً بوقف بث برنامج عىل التلفزيون الوطني الفلسطيني.

قطاع غزة: 
املدّونني  عىل  الخناق  املقالة  “حاس”  لحكومة  التابعة  األمنية  األجهزة  شددت 
آب، من خالل  تكرار  آذار، خالل شهر   15 لـ  الشبايب  الحراك  ونشطاء مجموعات 
استدعاء بعضهم إىل مقر األمن الداخي يف مدينة غزة، إضافة إىل التحقيق معهم 
حاسوب  أجهزة  من  االلكرتونية  متعلقاتهم  ومصادرة  رفح  معر  عر  عودتهم  أثناء 
وهواتف نقالة وغريها، كا ُسّجل استدعاء متكرر للكاتب والناشط أسعد الصفطاوي 
وتعرضه للرب والتعذيب خالل التحقيق، إضافة اىل اعتقال الصحايف فتحي محمود 

طبيل ومدّونني لتضامنهم مع أبناء مخيم “الرمل” يف سوريا.
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أرايض 48: 
حافظت االعتداءات االرسائيلية بحق الصحافيني واملراسلني الفلسطينيني عىل وتريتها 
خالل شهر آب، إذ سّجل تعرض مجموعة منهم لالستفزاز واملضايقة من قبل عنارص 
الرشطة خالل تغطيتهم املواجهات العنيفة التي وقعت يف القدس بني الرشطة واملصّلني 
الذين حاولوا دخول املسجد األقى، ما أدى اىل تخريب العديد من األجهزة التي 
يحملونها، يف ظل رفض مكتب الصحافة الحكومي تجديد بطاقة مراسلة “الجزيرة” 
شريين أبو عاقلة، واعتقال الرشطة رئيس جمعية “حريات” محمد كناعنة. يف حني 
ُسّجل تقديم مشاريع قوانني عنرية جديدة أمام الكنيست متّس باالقلية العربية 

وبحريتها الثقافية واملصادقة عىل أخرى متّس بحرية الصحافة.

ويف أيلول/سبتمرب كان رشيط االنتهاكات عىل الشكل اآليت:

لبنان:
أيلول،  شهر  خــالل  والثقافية  االعالمية  الساحة  عىل  االنتهاكات  تعددت 
“خيانات  كتاب  من  نسٍخ  تصدير  اللبناين  العام  األمــن  منع  أبرزها  وكــان 
الفرقة  وإلغاء  السويد،  اىل  بريقدار  فرج  السوري  للكاتب  والصمت”  اللغة 
بسبب  املقبل  الشهر  مقررة  كانت  التي  الغنائية  حفلتها   ”LMFAO“ االمريكية 
تعرض  اىل  إضافة  متطرفة”،  مسيحية  “مجموعات  من  تهديدات  تلقيها 
للقرصنة. االلكرتونيني  الحر”  الوطني  و”التيار  اللبنانية”  “القوات  موقَعي 

 

وقضائياً، ُسّجل صدور قرار مبنع صحيفة “الرشق” من تناول وزير العدل السابق 
التمييزي  العام  النائب  واستاع  إليه،  تيسء  أو  له  تتعرض  أخبار  أو  مقاالت  يف 
إفادات رئيسة مكتب مجلة “تايم”  )Time( يف بريوت وصحافية وموظف  اىل 
فيها حول مقابلة أجرتها املجلة مع أحد املتهمني املطلوبني من املحكمة الدولية، 
واستدعاء مديرة تحرير مجلة “رواد” واالستاع اىل افادتها حول مقابلة  نرشتها 
يف املجلة مع املتهم باغتيال الرئيس بشري الجميل، كا تقدم النائب سامي الجميل 
بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية عىل أشخاص أنشأوا صفحة عىل الفايس بوك 
أوردوا فيها عبارات تتضمن تشهرياً وقدحاً وذماً بحقه، فضاًل عن استاع مفوض 
قر العدل يف نقابة املحامني اىل املحامي كارلوس داوود بعد استدعائه واملحامي 
نزار صاغية الذي تغيب بداعي السفر للتحقيق بناء عىل احالة من نقيبة املحامني 

أمل حداد عىل خلفية مقال. 

سوريا:  
واملدونني  الحقوقيني  والناشطني  والكّتاب  املثقفني  بحق  االنتهاكات  تواصلت 
التعذيب  الناشط غّياث مطر تحت  أيلول، وبلغت ذروتها مع مقتل  خالل شهر 
السورية، واغتيال  القوات  اعتقاله عىل يد  أيام بعد  له طوال ثالثة  الذي تعرض 
أكادمييني اثنني يف حمص وثالث يف دمشق، وتعرّض الناشط الحقوقي نجايت طّيارة 
من  كاًل  االمنية  االجهزة  واعتقال  السجن،  يف  املحققني  يد  عىل  املرح  للرب 
محّمد  فرحان  ودلرين  رشيجي  ويحيى  أيو  سليان  جوان  الحقوقيني  الناشطني 
ناشطاً  إعالن70  ظل  يف  ابراهيم،  أمني  محمد  وشبال  درويش  ابراهيم  ومحمد 
حقوقياً وسياسياً معتقلني يف السجون السورية ارضاباً عن الطعام بسبب املعاملة 

الالإنسانية التي يتعرضون لها.
األرايض  اىل  اللجوء  من  فليحان  رميــا  السورية  الكاتبة  متكنت  حني  ويف 
كريدي  ميس  الكاتبة  السورية  السلطات  منعت  االعتقال،  من  هرباً  األردنية 
موىس  والشاعر  الكاتب  السوري  األمــن  واعتقل  القاهرة،  اىل  السفر  من 
واعتدى  مصطفى،  إبراهيم  الكردي  السيايس  والناشط  والكاتب  ــوراين،  زاخ
يف حمص. الجنديل  مالك  السوري  البيانو  عازف  والدي  عىل   “الشبيحة”بوحشية 

موقع  السورية  السلطات  بحجب  موجعة  رضبة  السوريون  املدونون  تلّقى  كا 
املوالية  السورية  “الدنيا”  قناة  االورويب  اإلتحاد  شمل  الفتاً   وكان  “ووردبرس”، 

للنظام، بحزمة العقوبات الجديدة ضد سوريا. 

االردن:
 60 إىل  تصل  غرامة  تفرض  التي  الفساد  مكافحة  قانون  من   23 املادة  برزت   
الفساد ألحد األشخاص بشكل  أفعال  ألف دينار “عىل كل من ينسب فعاُل من 
اغتيال شخصيته”، اىل واجهة االحداث  أو  يؤدي إىل املساس بكرامته أو سمعته 
أيلول،  شهر  خالل  السواء،  عىل  االردنية  والسياسية  االعالمية  الساحة  عىل 

احتجاجاً  استقاالتهم  الصحافيني  نقابة  مجلس  يف  أعضاء  تقديم  حّد  اىل  وصلت 
أدى  فيها  النظر  األعيان  مجلس  تأجيل  أن  إال  النواب،  مجلس  يف  إقرارها  عىل 
أمام مقرّه.  كانوا سينفذونه  الذي  االعتصام  الصحافيني  وإلغاء  االمور  تهدئة  اىل 

 

الصحافية  بالحريات  املتعلقة  املعّدلة  املادة  النواب  مجلس  أقّر  املقابل،  يف 
واإلبداعات الفنية والثقافية، التي تضيف نصوصاً حول “عدم جواز تعطيل الصحف 
ووسائل اإلعالم إال بقرار قضايئ”. أما رشيط االنتهاكات فقد سّجل احتجاز قوات 
االمن األردنية ناشَطنينْ يف "الحراك الشبايب األردين” خالل تظاهرة أمام القنصلية 
السعودية يف عّان، إضافة اىل تعليق إدارة صحيفة “الدستور” إصدار صحيفة “ذا 
ستار”  )The Star(باللغة اإلنكليزية، يف حني شهد الوسط االعالمي االردين نهاية 

سعيدة لقضية الصحافيني املفصولني من قناة “نورمينا” بإعادتهم اىل عملهم. 

الضغة الغربية: 
استمرت االنتهاكات االرسائيلية عىل وتريتها بحق الصحافيني والناشطني الفلسطينيني 
خالل شهر أيلول، فاستهدف الجنود االرسائيليون الطواقم الصحافية خالل تغطيتها 
التظاهرات واملسريات السلمية املناهضة لجدار الفصل العنري بالقنابل املسيلة 
ومصور  "فلسطني"  تلفزيون  طاقم  إصابة  اىل  أدى  ما  متعّمد،  شكل  يف  للدموع 
"الوكالة االوروبية" الصحايف عالء بدارنة بحاالت اختناق، كا أصيب صحايف فرنيس 
االرسائيلية  القوات  اعتقلت  عليه. يف حني  الجنود  أطلقها  قنبلة حديدية  بشظية 
الناطق االعالمي بإسم اللجنة الشعبية ملقاومة الجدار واالستيطان محمد بريجية، 
اللجنة أحمد صالح  لحرب إعالمية وتهديدات  الناشط االعالمي وعضو  وتعرض 

من قبل املستوطنني.
أما داخلياً، فقد سجل رشيط االنتهاكات سلسلة من االعتقاالت عىل أيدي االجهزة 
االمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي ترافقت مع عمليات استدعاء 
ومضايقات لعدد من الصحافيني، وكان أبرزها احتجاز الكاتب الصحايف عصام شاور، 
والصحافيني محمد منى ومحمد بشارات، واستدعاء مدير راديو "بيت لحم 2000" 
"فايس  االجتاعي  املوقع  عىل  تعليق  كتابة  خلفية  عىل  قنوايت  جورج  الصحايف 

بوك"، والصحايف معاذ مشعل الذي رفض الذهاب للمقابلة خوفاً من االعتقال. 

قطاع غزة : 
املؤيدة  الفعاليات واملسريات  املقالة منع عدد من  قرار حكومة "حاس"  طغى 
لخطوة إعالن الدولة الفلسطينية، عىل مجمل االحداث والتطورات يف قطاع غزة 
عرض  منع  وتحّول  العامة"،  الوطنية  املصلحة  "حاية  بحجة  أيلول،  شهر  خالل 
خطاب الرئيس الفلسطيني يف االمم املتحدة يف أحد املقاهي يف غزة اىل استخدام 
التصوير  الصحافيني من  املصورين  املقهى ومنع  واعتقال مدير  والتهديد  العنف 

ومحاولة كرس كامريا أحدهم. 
والناشط  الشاعر  الداخي  االمن  جهاز  استدعاء  االنتهاكات  رشيط  سّجل  كا 
املجتمعي أسعد الصفطاوي  بسبب مقال نرشه قبل عامني، ومنع رشطة “حاس” 
مراسل هيئة االذاعة الريطانية “يب يب يس” الصحايف جون دونيسون من الدخول 
إىل القطاع، يف حني تعرض مراسل قناة “برس يت يف” الصحايف يوسف الحلو للرب 
، فضاًل عن   الداخي عند خروجه من املسجد  األمن  املرح من قبل أحد عنارص 

تعرض مغّني راب ومدّونني ملالحقات من قبل رشطة “حاس”.  

أرايض 48 :
 واصلت السلطات االرسائيلية انتهاكاتها بحق الصحافيني خالل شهر أيلول، يف ظل استمرار 
الحملة العنرية املتمثلة بإغالق املؤسسات الثقافية املقدسية، وتحريف مناهج 
التعليم الفلسطينية حيث أعلنت مدارس القدس إرضاباً جزئياً احتجاجاً، يف حني حاولت 
 الرشطة وقف مؤمتر صحايف مناهض إلدخال املنهاج اإلرسائيي إىل املدارس العربية.

أما رشيط االنتهاكات فقد سّجل اعتقال الرشطة االرسائيلية املصّور أحمد جالجل 
والتحقيق معه وإطالقه برشط إبعاده عن األقى 15 يوماً، واعتقال مدير نادي 
األسري يف القدس نارص قوس واالفراج عنه برشوط مقّيدة، واستدعاء مدير موقع 
"سلوان نت" محمد الفاتح عبد الكريم أبو سنينة للتحقيق بعد خمسة أيام فقط 
من االفراج عنه، كا ُسّجل إصابة املصّور الصحايف معّمر عوض بجرح بليغ يف رأسه 
نتيجة سقوط حجر عليه يف شكل متعّمد خالل تغطيته األحداث يف رأس العمود، 
املرعي يف ظل  "بلدي" عاد  املداوالت يف قضية  مدير وصاحب موقع  وتأجيل 

استمرار إبعاده.
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أزمة الكتابة الصحفية!

حبيب صالح )*(

لغة الصحافة هى لغة الحدث الصحفي، 
سواء كانت مقروءة أو مذاعة أو مرئية! 
الواقعة  تفرض  حاالتها  جميع  ويف 
الصحفية إيقاعية لغوية تعبريية تتفاعل 
التي  للكاتب  السياسية  الرؤيا  فيها 
مع  الصحفي،  للنص  تناوله  يف  ينتهجها 
الهوامش املهنية التي تتيحها الصحيفة!

عندما كانت الحرب اللبنانية تستعر بني 
عامي 1975 و1991، كان نفر من كّتاب 
األعمدة يف الصحافة اللبنانية ال ينفكون 
باملآيس،  املشحونة  الكلات  يفّجرون 
بالرصاص... املترسبلة  بالدماء،  امللطخة 

املتوقدة كالنار!
مصري  عىل  أىس  يحرتقون  الناس  كان 
عىل  ـــرشع  امل ومستقبلها  ــالدهــم  ب
املجهول، فبلدهم ومالذهم األخري ترم 
معاوله!  التدمري  فيه  ويعمل  النار،  فيه 
الكلات  لتسقط  يرخ  الجميع  كان 
وتنتحر األقالم، ويجف املداد! وليتوقف 

نزيف الدماء!
وكان القراء يلهثون وراء اإلثارة الصحفية 
ألنها لغة املشاعر، فال يقرأون العبارات 
بال  ذي  يلقون  وال  الباهتة،  الجامدة 
قوانني  تعنيهم  وال  الصحفية  للهوامش 

املطبوعات!
حدث ذلك يف مرحلة الحرب العراقية ـ 
األخبار  نرشات  كانت  ويومها  اإليرانية، 
بالعبارات  تضج  املكتوبة  والصحافة 
تحايك  وكأنها  تدّوي  التي  واملصطلحات 

طلقات املدافع!
ــروب  ــح ـــذا أثــنــاء كــل ال حـــدث ه
يومها  النصوص  وتحولت  والراعات، 
امتألت  وكم  عسكرية،  "مارشات"  إىل 
والحسم  الــراع  مبفردات  القواميس 

والتدمري، والهزمية والنر!
والحروب  العربية  الهزائم  أنتجت  كا 
النكسة،  وعباراتها:  نصوصها  البينية 
املهجرون،  النازحون،  الزحف،  الزخم، 

الوافدون، الالجئون!
بعد  اليوم،  اللبنانيون  يكتب  وعندما 
حيث  الحرب،  انتهاء  من  سنة  عرشين 
همدت  عندنا،  وبدأت  عندهم  هدأت 
واستكانت  أعصابهم،  وهدأت  ثورتهم 
التنظري  ثورتهم فتوجهت كتاباتهم نحو 
األحكام  ولغة  واالستطراد  والتحليل 
مقاالتهم  وامتألت  املعجلة!  أو  املؤجلة 
اللفظي  والــرتف  والِحكم  باملواعظ 
املرسل! كذلك يكتب من حّلت عليهم 
قعقعة  عندهم  وتوقفت  السالم،  نعمة 

السالح!

وعندما يكتب السوريون، وهم صنفان: 
السطور،  بني  الكتابة  ميتهن  صنف 
يهمه  فال  األلغام،  يتحاىش حقول  حتى 
الحدث رغم دمويته ومأسويته، كذلك 
يتابع  زال  ما  لكاتب  األيام  هذه  أقرأ 
وبلده  األوىل  الكونية  الحرب  مذكرات 
وآخر  ليننغراد!  مثل  تحرتق  الالذقية 
هذه  يكتب  انفك  ما  جامعي  استاذ 
اإليام عن السويس وجال عبدالنارص، 
بينا دمشق يفتتنها املاليك، وما زالت 

تخضع لحصار ابراهيم باشا!
وحده  فهو  كيلو  ميشيل  يكتبه  ما  أما 
النص  وهو  السورية،  الثورة  صميم  يف 
الثورة،  مع  يتاهى  الــذي  الصحفي 

فتعّبد كتاباته الطريق إليها!
كغريي،  أكتب  بعيد،  زمن  ومنذ  كنت، 
التي  باالنفعاالت  أنبض  ألنني  إمــا 
منذ  جرى  ما  تجاه  مشاعري  تعكسها 
خمسني سنة، وقد كتبت الكثري منها يف 
"نهار الشباب" وكان متاحاً يومها، قبل 
أن تحل عىل لبنان رياح النفط، وشعار 
ونظريات  بلدين"،  يف  الواحد  "الشعب 
العالة، وثقافة املؤامرة! وها هي ترتك 
الحياة  عىل  سريتها  وتطبع  هوامشها 

اليومية يف لبنان اليوم!
الكتابة  كانت  "إذا  دومــاً:  أقول  كنت 
الصحفية ستتاهى مع الكتابة األدبية، 
فنحن نكتب إذاً عن مشاعرنا وانفعاالتنا 

وتخيالتنا وموقفنا من العامل"!

أما يف الكتابة الصحفية، فال بد أن نخرج 
إىل الحدث نستنطقه ونحاكيه ونتاهى 
معه صعوداً أو نزواًل، سخونة أو برودة، 
من  فيها  نقف  التي  املسافة  ونحدد 

الحدث، انفعااًل، مشاركة، أو رقابة!
فنحن  صنعنا،  من  الحدث  كــان  إذا 
إذاً، ال بد  له.  منتجون للحدث فاعلون 
أن نضفي عىل الحدث من ذاتنا عندما 
بل  باحثاً،  ليس  فالكاتب  وهنا  نكتبه، 
كا  يكتبه!  الذي  النص  من  جزء  هو 
فال ميكن  اليوم يف سورية،  الحدث  هو 
رسديــاً،  أو  حيادياً  يكون  أن  للكاتب 
البلهاء،  الصامتة  املفردات  فيستخدم 
ليتفاعل مع حدث يقطع عليه أنفاسه، 
فيخيفه  تنزف،  الدماء  يرى  كمن  متاماً 
محموله  يستّل  أو  األحمر!  لونها  منها 
ليسجل إذا كانت الجثث قد قتلت من 

قبل أو من دّبر!
املوت هو املوت والقتل هو القتل، وال 
"كونرشتو"  نؤلف  أو  نعزف  ان  ميكن 
دماء  يلغون  "الشبيحة"  نشاهد  عندما 

الشهداء!
إذاً، إذا نزفت الدماء فبأي لغة نكتب!؟ 
وطن  عىل  ونتمزق  نرى،  مثلا  نكتب 
خيارات  عىل  يحيا  أن  يف  األجــدر  هو 
شعبه، من دون أن تبيد أحالمه وتحرتق 

لتذروها الرياح! 
باملشاعر  الكتابة  نعم، ال بد أن تشحن 
إمنا  اللغوي  التعبري  وقــوة  واملواقف، 

يوّلدها  التي  اإليــقــاع  ــوة  ق تعكس 
الحدث، وعندما تقر اللغة عن التعبري 
متوت الكلات وينتحر النص الصحفي، 
الفعل  هول  أمــام  الكلات  وتندحر 

واستطراداته!
لجأ  الخالدة،  أوديــب  تراجيديا  يف 
سوفوكليس إىل املوت والخيانة والنكران 
الذات  وَجلنْد  الروح،  وعذاب  والتمرد 
ليخّلد  يكن  مل  مرسحياً  نصاً  ينتج  حتى 
عىل مّر العصور لوال أن النص متاهى مع 
تراجيديا الحدث! كذلك فعل سريفانتس 
وجّسد  "دونكيشوت"،  رائعة  ليبدع 
الدمشقي،  "مهيار"  ملحمة  ادونيس 

ونزار يف عشقياته، وجران يف غنائياته!
حاضنة  من  الصحافة  تعود  أن  وإىل 
القوانني والهوامش، إىل أحضان الحرية، 
وإىل أن تتوقف مذابح الشعوب، وانتحار 
ثقافة الحقوق والبقاء والخيارات العليا 
لألفراد والشعوب، سوف نكتب من حر 

وجداننا ومن دموع عيوننا!
لتبقى الكلات عىل شفاهنا، كتبت بحر 
أنشدت  او  الرصاص،  بحر  أو  الصحافة 
كل  ففي  هديال!  أو  آهات  او  مواويل 
حاالتها لن متوت عىل شفاهنا، فتموت 
الرقيب  هوامش  أســرية  شفاهنا  عىل 
الصحفي، أو متوت قابعة خلف قضبان 

الرقيب األمني!

)*( كاتب سوري


