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جلنــة دعم
الّصحافيني

التأسيس

)JSC( تم تأسيسها سنة 2016م من قبل مجموعة من الّصحافيين، وهي منظمة 
مثل الّصحافيين، الكتاب، المذيعين، المراسلين، المحررين، المصورين، 

ُ
غير ربحية ت

العاملين في اإلعالم والّصحافيين اإللكترونيين، من الدول التالية: البحرين، لبنان، 
فلسطين، اليمن، العراق وسوريا.

من هي جلنة دعم الّصحافيني

إن نواة مهمتنا هي النهوض والترويج لحرية اإلعالم، وحرية التعبير، وحرية الرأي 
.)UDHR( وذلك بموجب الحق األساسي في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

عالية من  والحفاظ على معايير  إنشاء  )JSC( هي  الّصحافيين  لجنة دعم  إن قيم 
األخالق والمهنية داخل ميدان اإلعالم.

إن غاية اللجنة هي الدفاع عن حقوق الّصحافيين والترويج للحق في حرية الصحافة 
والبث اإلعالمي في أرجاء المنطقة كافة. 

إن لجنة دعم الّصحافيين تحافظ دائًما على استقالليتها وال تنحاز ألي طرف أثناء 
العملية السياسية.

اللجنة  تقف  واإلعالم،  الّصحافيين  حرية  عن  بالدفاع  األمر  يتعلق  عندما  أنه  غير 
بوجه كل السياسات والتشريعات التي تفرض قيوًدا على حرية اإلعالم.
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لجنة دعم الّصحافيين

نحو منظومة إعالمية موحدة

أهدافنا

حماية وتقوية حقوق وحرية اإلعالميين، والعاملين في مجال اإلعالم. الدفاع 	 
عن حرية الصحافة، اإلعالم المرئي والمسموع، ووسائل التواصل االجتماعي.

الخوض في حمالت بهدف تحصيل حق البحث، الولوج واستالم معلومات من 	 
أي منصة إعالمية.

الصحفي. 	  والتنوع  الصحفية  األخالق  للصحافة،  المهنية  للمعايير  الترويج 
من  شكل  أي  ضد  موقف  وتبني  الّصحافيين،  سالمة  على  للحفاظ  الترويج 

أشكال العنف على موظفي وسائط اإلعالم.
والتفاهم 	  الروابط  وتعزيز  للترويج لصحافة حرة،  أخرى  مع منظمات  التعاون 

الثقافي. التأسيس و الحفاظ على عالقات وطيدة مع منظمات حكومية وغير 
حكومية ذات صلة دولية لخدمة هذه األهداف.

قيمنا

والتحقيق 	  التوازن  بالصدق،  أن يتمتعوا  الّصحافيين  على  والدقة:  الحقيقة 
في تجميع، إبالغ وترجمة المعلومات.

االستقاللية: على الّصحافيين أن يكونوا محررين من أي قيد إال حق الجمهور 	 
بالمعرفة. 

النزاهة والحياد: على الّصحافيين االلتزام دومًا بالحيادية والتغطية المتوازنة.	 
أمام قرائه، مستمعيه، مشاهديه 	  المسؤولية  المسؤولية: يتحمل الصحفي 

وأمام سائر الّصحافيين. 
كبشر 	  والزمالء  األفراد  المصادر،  مع  التعامل  الّصحافيين  على  اإلنسانية: 

يستحقون االحترام.
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كلمة

معا نحو منظومة إعالمية موحدة
لمصلحة من مالحقة المحتوى الرقمي الفلسطيني؟!

مخاطر وتحديات كبيرة مرت على الصحفيين الفلسطينيين خالل عام 2020م، ليس 
أبرزها المالحقة واالعتقال ومنع التغطية واالعتداء على الطواقم الصحفية من قبل جنود 
االحتالل في الضفة والقدس المحتلة، بل جاءت جائحة كورونا لتفاقم أكثر من معاناتهم 
اليومية وتزيد من العبء الملقى على اإلعالم المحلي الفلسطيني الذي يعاني مخاطر 

كبيرة جراء الوضع االقتصادي المتردي والذي انعكس بشكل كبير على العاملين فيه.
 التقرير السنوي لحالة الحريات الصحفية لعام 2020مم يحمل أرقامًا خطيرة لجهة 
مالحقة المحتوى الرقمي الفلسطيني من قبل إدارة فيسبوك وتوتير فال يكاد يخلو شهر 
واحد إال وفيه العشرات من االنتهاكات ما بين إغالق للصفحات أو حجب أو تقييد للنشر.
فلقد بات واضحًا إن الضغوط التي يمارسها االحتالل على إدارة فيسبوك وتويتر 
تأتي أكلها، ونأسف حين نقول إن المحتوى الرقمي يتعرض لهجمة ممنهجة وكبيرة 
بفعل هذه الضغوط حيث تعرضت المئات من الحسابات الفلسطينية لإلغالق والحظر 
من  الكبير  العدد  يتم حجب هذا  من  لمصلحة  دوما  نطرحه  الذي  والسؤال  والحجب.. 

المحتوى الرقمي الفلسطيني؟!
إن أرقام االنتهاكات التي رصدها ووثقها تقرير الحريات السنوي يجب ان تدفع 
اإلعالم الفلسطيني والقائمين عليه للتوحد أمام هذه المخاطر والتحديات الكبيرة التي 
تعصف بالمؤسسات اإلعالمية على ضوء جائحة كورونا.. فنحن بحاجة لقراءة جديدة 
الحجم  للتصدي لهذا  الوحدة اإلعالمية  للمشهد اإلعالمي وخيارات استراتيجية نحو 
الكبير من التغول اإلسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين والتصدي لخطاب الكراهية 

الذي تبثه بعض المنصات والشخصيات ضد كل ما هو فلسطيني. 
واعتداءات  للعمل  كبيرة وضغوط  من هموم  بما حمله  عام 2020مم  نطوي  ونحن 
على الصحفيين نأمل أن يكون عام 2021 عام الوحدة اإلعالمية في مواجهة التحديات 
التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية واإلعالم الفلسطيني ويجب أن نسعى جميعًا لبناء 

منظومة إعالمية موحدة تدعم الحق والوجود الفلسطيني وتعزز الرواية الفلسطينية.

الصعبة،  الظروف  هذه  رغم  عملهم  يواصلون  الذين  الصحفيين  لكل  التحية 
والتحية للجرحى والفرج القريب لكل الصحفيين داخل سجون االحتالل.

صالح المصري
رئيس لجنة دعم الّصحافيين 

غزة – فلسطين المحتلة
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التقرير السنوي من العام 2020م
)420( حالة انتهاك إسرائيلي بحق الصحفيين 
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أن  للعام 2020م، مؤكدة  السنوي  تقريرها  الصحفيين  لجنة دعم  أصدرت 
هناك تصاعدًا ملحوظًا العتداء االحتالل على الحريات في األراضي الفلسطينية 
االحتالل  استهداف  جراء   ،2020 فبراير  شهر  في  حدتها  ارتفعت  المحتلة 
من  كبير  عدد  ومنع  مختلفة  بإصابات  وإصاباتهم  الصحفيين  من  كبير  لعدد 

الصحفيين من التغطية وممارسة عملهم الصحفي.

استهداف  في  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  إفراط  مدى  اللجنة  تقرير  وأظهر   
الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدها في إطالق الرصاص الحي والمعدني المغلف 
د في استمرار جريمتها إلبعاد  بالمطاط وقنابل الغاز السامة، تجاههم بشكل متعمَّ
األراضي  في  المواطنين  بحق  جريمتها  ساحة  عن  االعالم  ووسائل  الصحفيين 
توسطها  بهم  الخاصة  المالبس  الصحفيين  ارتداء  رغم  المحتلة،  الفلسطينية 

إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنتهم.

عدا عن استخدام القوة المفرطة في الضرب والتهديد واالهانة واستخدامهم 
كدروع بشرية ووجودهم في أماكن بعيدة نسبًيا عن المتظاهرين، ولم يشكلوا أي 
خطر أو تهديد على جنود االحتالل، إلى جانب تمادى االحتالل في مداهمة منازل 
الصحفيين ومكاتبهم اإلعالمية ومصادرة معداتهم ومنعهم من التغطية والسفر 
واعتقالهم واحتجازهم وفرض غرامات مالية لعدد منهم وابعاد ؛ وفق شروط تقيد 

حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير.

الكاملة عن  المسؤولية  الصحفيين االحتالل  لجنة دعم  التقرير حّملت  وخالل 
وداد  اإلعالمية  منزل  وهدم  واالبعاد  الصحفيين  بحق  المكثفة  االعتقاالت  حملة 
البرغوثي، ومنع عمل تلفزيون فلسطين لثالث مرات متتالية لمدة ستة أشهر قابلة 
المهني في  باالعتقال حال استمروا بعملهم  التلفزيون  للتجديد وتهديد طاقم 

مناطق القدس والداخل المحتل.

التي  الجديدة  الجريمة  الكاملة عن هذه  المسؤولية  االحتالل  وحملت حكومة 
تضاف إلى سجل جرائم إرهاب حكومة االحتالل اإلسرائيلي المنظم ضد الصحفيين 
المئات  وإصابة  الصحفيين  الشهداء  راح ضحيتها عشرات  والتي  الفلسطينيين 
 أن هذه الجرائم لن تسقط 

ً
وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحق الصحفيين، ُمؤكدة

محاسبتهم  وسيتم  العقاب  من  يفلتوا  لن  الجرائم  هذه  مرتكبي  وأن  بالتقادم 
وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا عقابهم وفق كل القوانين الدولية.
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وقالت إن انتهاكات االحتالل وهذه الجرائم الال قانونية بموجب القانون الدولي 
اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدولي، إنما تعكس مدى نجاح اإلعالم الفلسطيني 
وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية اإلسرائيلية لما يحدث من جرائم 

بحق  الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة".

إلى  أجمع  العالم  ودول  المتحدة  األمَم  السنوي،  التقرير  وفق  اللجنة  ودعت 
الال  ممارساته  عن  االحتالل  دولة  ردع  في  والقانوني  األخالقي  دورها  ممارسة 
إنسانية بحق الشعب الفلسطيني وصحافييه، وتوفير الحماية الالزمة لهم ألداء 
دورهم المهني والوطني واإلنساني، مطالبة المؤسسات الصحافية الدولية بكشف 
هذه الممارسات تجاه الصحافيين الفلسطينيين على أوسع نطاق، والضغط على 

االحتالل اإلسرائيلي لوقف هذه االنتهاكات، وصون حرية العمل الصحفي.

 ويغطي التقرير الفترة ما بين 01 كانون الثاني/ يناير 2020 إلى 25 ديسمبر/
اقترفت  واإلعالميين  الصحفيين  بحق  االنتهاكات  أن  مشددًا   ،2020 أول  كانون 
عمدًا دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق 

الدولية والحقوقية واإلنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.

حرية  بحق  انتهاكًا   )476( من  أكثر   2020 للعام  السنوي  التقرير  ووثق 
قبل  من  انتهاكًا   )127( بلغت  فيما  اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل  من  الصحافة 
جهات فلسطينية، تشمل: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسالمة الشخصية 
اإلهانة  أو  العنف  وسائل  من  وغيره  للضرب  صحفيين  وتعرض  للصحفيين، 
والمعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية، عدا عن تسجيل )436( انتهاكًا من خالل 
التواصل االجتماعي مع االحتالل  بتآمر منصات  الفلسطيني  المحتوى  محاربة 

اإلسرائيلي.
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االنتهاكات االسرائيلية

سّجل خالل فترة التقرير حوادث اعتداءات واصابات، واعتقال واحتجاز صحفيين 
وإبعاد اخرين، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة 
إضافة  الخارج،  إلى  السفر  من  الصحفيين  ومنع  صحفية،  ومواد  ومعدات  أجهزة 
إلى مداهمة منازل صحفيين واغالق مؤسسات اعالمية وتهديد أخريات وحمالت 

تحريض مكثفة على الصحفيين وبعض وسائل اإلعالم وغيرها.

 اعتداء واصابة	 
 ورصدت اللجنة انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة التي يغطيها هذا 
التقرير )84( حالة اعتداء وإطالق نار على الصحفيين بينهم صحفيات، سواء كانت 
االستهدافات بشكل مباشر بالرصاص الحي او المغلف بالمطاط، او بالضرب والركل 
جسدهم  أنحاء  في  والرضوض  والكسور  األذى  وإلحاق  البنادق  واعقاب  بالعصي 
واإلهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة واطالق مستوطني االحتالل الكالب الشرسة تجاه 
الصحفيين، واالصابة باالختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتعرض 

معداتهم للتدمير والتحطيم.

اعتقال واستدعاء	 
كما سجلت )82( حالة تعرض خاللها الصحفيون لالعتقال، واالستدعاء واالحتجاز 
لساعات وأيام واإلبعاد عن مدينة القدس والمسجد األقصى، واستخدامهم كدروع 
بشرية خالل قمعها للمواجهات والمسيرات السلمية المدافعة عن الحقوق واألراضي 
الفلسطينية، حيث تم االفراج عن غالبيتهم خالل العام  فيما ال يزال  في سجون 

االحتالل كل من:
مجاهد مرداوي محكوم بالسجن الفعلي 10 شهور	 
مجاهد السعدي، أسامة شاهين، محمود عياد، بشرى الطويل وكالهم 	 

اعتقال اداري
أحمد أبو حبابة، طارق ابو زيد، أحمد أبو صبيح، تامر البرغوثي، وليث جعار 	 

وهم موقوفون دون تهمة

 متديد وتأجيل وفرض أحكام	 
في حين وثقت خالل سنة 2020، )53( انتهاك، تنوع ما بين تمديد اعتقال أكثر 
احكام  واصدار  أحكام بحق صحفيين،  وتثبيت  االفراج عنهم،  قبيل موعد  مرة  من 
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بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم ال يزالون في سجون االحتالل وإبعاد عن 
المسجد األقصى.

مثال تجديد االعتقال اإلداري له خالل عام 2020،  كل من الصحفي األسير نضال 
أبو عكر مرتين لمدة ستة أشهر، مصعب سعيد مرتين لمدة 4 اشهر، بشرى الطويل 
مرتين لمدة 4 أشهر،  الكاتب احمد قطامش مرتين قبل أن يتم االفراج عنه، عامر أبو 
هليل مرتين، ومجاهد السعدي تجديد ثالث مرات، و الشاعر واإلعالمي محمود عياد 

مرتين لمدة ستة أشهر.

كما أمعن التقرير في رصد أيضا  )103( حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة 
عملهم وتغطية األحداث.

ومنع   طاقم تلفزيون فلسطين عن العمل في القدس المحتلة، وكذلك منع بث 
برنامجين عربيين في الداخل المحتل.

التقرير )27( حالة تحريض واتهام وتهديد بالقتل ومالحقة  إلى ذلك، سجل 
لصحفيين ومؤسسات إعالمية.

ومنع مؤسسات  بإغالق  وتهديد  اغالق  )3( حاالت  من  أكثر  رصد  تم  في حين 
إعالمية من العمل.

 مثل: تجديد وتمديد اغالق ومنع وحظر أنشطة عمل قناة تلفزيون "فلسطين" 
باللغتين العربية والعبرية داخل أراضي الـ48، لمدة ستة أشهر، وذلك ثالث مرات 
متتالية خالل عام 2020 بحجة أنه تابع للسلطة الفلسطينية، ومنع موظفي القناة من 

ممارسة عملهم، ويأتي ذلك في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

لمنازل  وهدم  وتحطيم،   وتفتيش،  ومداهمة  اقتحام  حالة   )33( وتسجيل 
صحفيين ومؤسساتهم اإلعالمية والعبث بمحتوياتها وتدمير رأسًا على عقب. 

مثل هدم لمنزل اإلعالمية والكاتبة وداد البرغوثي ونجلها طالب االعالم األسير 
المحتلة  القدس  العربية في مدينة  الدراسات  البرغوثي، ومداهمة، جمعية  قسام 

ومركز يبوس الثقافي، والمعهد الوطني للموسيقى. 

كما سجل التقرير السنوي )46( حالة مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، 
وسحب هويات سواء خالل المداهمات واقتحامات منازل الصحفيين ومؤسساتهم 
وتحطيم  معداتهم  ومصادرة  وحجزهم  التغطية  من  منعهم  خالل  أو  اإلعالمية 

كاميراتهم.

منع  تمادى في  بل  االنتهاكات  من  الهائل  الكم  عند هذا  االحتالل  ولم يقف 
الصحفيين من السفر سواء لتلقي العالج، أو لحضور مؤتمر دولي، او تسليم جوائز 
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لهم والتي سجلها التقرير وعددها)4( حاالت منع من السفر، مثل منع الصحافية 
صافيناز اللوح من مدينة غزة العالج في القدس المحتلة مرتين متتاليتين قبل أن 

يسمح لها بالمرة الثالثة.

وركز التقرير على ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات في سجون االحتالل 
والتعذيب  االعتداء  في  تمثلت  بحقهم  انتهاكًا   )41( بلغت  والتي  ومضايقات 
محاميهم  زيارة  من  ومنعهم  معهم،  التحقيق  جلسات  خالل  القاسية  والمعاملة 
االفراج عنهم،  اعتقالهم، ورفض  لتواصل  اتهام  وعائلتهم لهم،  وتقديم الئحة 
واإلهمال الطبي في عالجهم، من ضمنها فرض غرامات مالية باهظة لـ 15 صحفيًا 

وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

للتحقيقات 	  واخضاعها  غوش  أبو  ميس  اإلعالمية  بحق  انتهاكات  مثال: 
الطبي بحقها رغم تدهور وضعها  المستمرة والتعذيب عدا عن اإلهمال 

الصحي.

إهمال طبي بحق األسير الصحفي مجاهد السعدي ما أدى لتردي وضعه 	 
الصحي، عدا عن عزله لمدة 14 يومًا واالعتداء عليه خالل عمليات التحقيق 

معه.

حماربة احملتوى الفلسطيني
اما في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل إدارة مواقع التواصل االجتماعي 
الحاالت تم تسجيل  سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل عام 2020 عشرات 
)436( حالة من ضمنها اغالق حسابات عشرات المواقع اإلخبارية واإلعالمية وحسابات 
اإلعالميين العاملين في تلك المواقع والتي تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات 
والحظر ومنع النشر وحذف المنشورات ومنع التعليق وتقييد الوصول للصفحات 

ومنع البث المباشر وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات.

مثال: كان من ضمنها أكثر انتهاك في شهري مايو، وأكتوبر أغلقت منصات 
موقع  أقدم  حيث  والكتاب  اإلعالميين  من  العديد  صفحات  الجتماعي  التواصل 

الفيسبوك وموقع تويتر على إغالق حساباتهم دون إنذارات ودون أسباب.

إعالمية    ومواقع  وإعالميين  لنشطاء  حساب   250 وحظر  تويتر  منصة  وإيقاف 
بطلب من االحتالل اإلسرائيلي بإدعاء خرق معايير وشروط الخدمة، ولكن يأتي بهدف 

محاربة المحتوى الفلسطيني، 
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االنتهاكات الداخلية الفلسطينية
سجل التقرير السنوي للعام 2020 ما يقارب  )127( انتهاكًا توزعت في رصد 

)85( انتهاكًا في الضفة المحتلة، و)42( في قطاع غزة.

وتمثلت مجموع االنتهاكات في اعتقال واستدعاء واحتجاز)37( من الصحفيين، 
وتمديد اعتقال )28( حاالت، واعتداء واصابة بلغت)5( حالة.

 فيما سجلت عدد)12( منع من التغطية وعرقلة العمل المهني، تخلله تهديد 
وتحريض والذي بلغ عدد )17(، كما تم تسجيل عدد اغالق مؤسسات )1(.

 في حين تم رصد)4( حاالت اقتحام وتحطيم من أجهزة الشرطة خالل مداهمة 
منازل الصحفيين،  فيما رصد تقرير اللجنة )10( حاالت مصادرة بطاقات وهويات 

ومنع تجديد بطاقات لصحفيين.

ووثقت اللجنة )13( حاالت أخرى لمضايقات داخل المعتقالت ومنع زيارة األهالي 
والمحامين مع فرض كفاالت مالية.

اإلعالمية  المواقع  لعشرات  الفلسطينية  السلطة  قبل  من  حجب  تمديد  مثل: 
والصحفية، خالل شهر مايو2020 رغم انتهاء المدة القضائية التي حددتها محكمة 
إدانة  لقي  الذي  اإللكترونية"  "الجرائم  لقانون  )6 أشهر( مستندة  بـ  الله  رام  صلح 

واسعة لمخالفته معايير حقوق اإلنسان.
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 تفاصيل جممل االنتهاكات
التي رصدتها لجنة دعم الصحفيين 

شهريًا منذ بداية العام 2020م



قرير الحريات اإلعالمية السنوّي لعام 2020م20
ّ
ت

2020

يناير

رصدت اللجنة في تقريرها الشهري )38( من االنتهاكات اإلسرائيلية، 
و)1( حالة قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل )10( انتهاكات من 

جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي	 
 )38( من  أكثر  اإلسرائيلي  االحتالل  ارتكاب  2020م  يناير  شهر  تقرير  رصد 
االحتالل  أن  اللجنة  وبينت  واإلعالميين،   الصحفيين  بحق  إسرائيليًا  انتهاكًا 
اإلسرائيلي اعتقل )5( صحفيين هم عادل أبو نعمة، عبد الكريم درويش، يزن أبو 
صالح، أمجد عرفة، وثائر الشريف، فيما أصدر االحتالل قرار االعتقال اإلداري عدد 
)1( لمدة 4 شهور بحق الكاتب احمد قطامش، عدا عن احتجاز قوات االحتالل عدد 
المهني في األغوار، فيما أصدرت قرار  الصحفيين خالل ممارسة عملهم  )2( من 

ابعاد عن مدينة القدس بحق )2( من الصحفيين. 

إلى ذلك، اعتدت قوات االحتالل على عدد )6( من الصحفيين بالضرب والركل 
والدفع خالل تغطيتهم المسيرات السلمية في األراضي الفلسطينية المحتلة.

 كما منعت قوات االحتالل عدد )11( من الصحفيين من ممارسة عملهم في 
القدس والضفة المحتلتين.

وفي جانب المداهمة واالقتحام والتحطيم، سجل التقرير الشهري )5( حاالت 
دهم واقتحام لمنازل الصحفيين قبل ان تقوم بعمليات دهم وتفتيش ومن ثم 

اعتقال.

كانون الثاين



21

لجنة دعم الّصحافيين

نحو منظومة إعالمية موحدة

الصحفيين،  من  عدد  بحق  وتهديد  اتهام  )4( حاالت  التقرير  وثق  في حين، 
واجبار عدد )2( على دفع غرامة مالية قبل أن يتم االفراج عنهما.

حماربة احملتوى الفلسطيني 	 
سجل تقرير شهر يناير 2020م حالة حجب )1( لصفحة صفحة »غسان كنفاني 

القضية« التي أنشئت قبل عشر سنوات. 

 انتهاكات داخلية فلسطينية	 
الداخلية  االنتهاكات  من   )10( عدد  الصحفيين  دعم  لجنة  تقرير  سجل   
الفلسطينية، تمثلت في )4( حاالت في الضفة وهم تأجيل محكمة الصلح في رام 
الله قضية الصحفيين رامي سمارة ونائلة خليل، واحتجاز أجهزة أمن السلطة على 
معبر بيت حانون اثنين من الصحفيين ومنعتهما من التغطية، واعتدت عليهما 
تأجيل قضية،  حالة   )2( غزة تسجيل  وفي  بحقهما.  انتهاك  حاالت   )6( لتسجل 

ومنع من التغطية.
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ّ
ت

2020

فرباير

رصدت اللجنة في تقريرها الشهري )84( من االنتهاكات اإلسرائيلية، 
و)9( حاالت قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل )9( انتهاكًا من 

جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي	 
أظهرت اللجنة أنه خالل شهر فبراير/ شباط المنصرم، اعتدت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي على أكثر من )24( صحافيًا من خالل استهدافهم بالرصاص المعدني 

المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة وغاز الفلفل، والركل والضرب.

تم  وكتاب  واعالميين  صحفيين   )4( اعتقال  التقرير  خالل  اللجنة  وسجلت 
حاالت   )5( تسجيل  عن  عدا  آخرين،   )4( عدد  احتجزت  فيما  الحقًا،  عنهم  االفراج 
تمديد اعتقال، وتأجيل حكم لعدد )2(، وإصدار حكم لعدد )1(، عدا عن عقد جلسة 

محاكمة لعدد )1(.

رصد  العمل  ومتابعة  االحداث  تغطية  من  للصحفيين  االحتالل  منع  وبشأن 
التقرير عدد )16( حالة منع قام خاللها باالعتداء على الصحفيين واستهدافهم، 

فيما تم تسجيل )2( حالة منع من السفر.

وفي جانب االقتحامات والمداهمات شنت قوات االحتالل )3( عمليات مداهمة 
واقتحام لمنازل الصحفيين ومؤسسات إعالمية منعت فيها عقد مؤتمرات ثقافية، 
كما تم مصادرة معدات وبطاقات صحافية وهويات عدد )5( لصحفيين اثنين، كما 

وثق التقرير )7( حاالت تهديد واتهام بحق الصحفيين.

شبـــاط
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داخل  المعتقلين  الصحفيين  بحق  االحتالل  بانتهاكات  يتعلق  وفيما 
المعتقالت سجل التقرير )6( حاالت تم خاللها منع األسرى الصحفيين من لقاء 
محاميهم، وإخضاع الصحفيين المعتقلين لتحقيقات مكثفة وقاسية، ال تخلو من 
وإرغامهم  المعتقلين  الصحفيين  والتنغيص على  والجسدي،  النفسي  التعذيب 
المنزلي واالبعاد  الحبس  أو  االفراج عنهم  باهظة، كشرط  مالية  على دفع غرامات 

والتي بلغت )4( حاالت.

 حماربة احملتوى الفلسطيني	 
التواصل  مواقع  إدارات  تستمر  الفلسطيني  المحتوى  محاربة  جانب  وفي 
االجتماعي قمعها للمحتوى الفلسطيني بالتآمر مع االحتالل اإلسرائيلي من خالل 
حذف وحظر وتقييد النشر وإغالق حسابات العديد من الصحفيين واإلعالميين، 
بذريعة ُمخالفة وانتهاك ما ُيسمى »الخصوصية ومعايير النشر« لدى »فيسبوك« 
دعم  لجنة  تقرير  وسجل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  من  وغيرها  ويوتيوب 
الصحفيين خالل شهر فبراير/ شباط )9( حاالت تم خاللها حذف وحظر حسابات 

وصفحات على مواقع التواصل االجتماعي.

انتهاكات داخلية فلسطينية	 
سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل شهر فبراير/ شباط المنصرم )9( من 

االنتهاكات، بينهم حالة من غزة.

وتنوعت النتهاكات الداخلية باعتقال )1( من قبل أجهزة االمن الفلسطيني في 
الضفة الغربية، واقتحام عدد )2( من منازل الصحفيين، ومصادرة معدات وأجهزة 
خلوية عدد )2(، فيما تم تأجيل قضية عدد )3(، بحق قضية العربي الجديد للمرة 
للمرة  تأجيلها  تم  والذي  ونائلة خليل  رامي سمارة  الصحفيين  التاسعة وقضية 

الثانية عشر.

وفي قطاع غزة تم تأجيل قضية عدد )1( ألحد الصحفيين.
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ّ
ت

2020

مارس

ورصدت اللجنة في تقريرها الشهري )25( من االنتهاكات اإلسرائيلية، 
و)6( حاالت قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل )3( انتهاكات من 

جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي	 
خالل  المحتلتين،  والقدس  الضفة  في  اإلسرائيلية  االعتداءات  وتمثلت 
مارس/اذار المنصرم 2020م، في إصابة واعتداء لقوات االحتالل على عدد )4( من 
نابلس، والذي أصيب برصاص معدني مغلف  السايح في  الصحفيين هم محمد 
بالمطاط بقدمه، وإصابة طاقم تلفزيون فلسطين من بينهم الصحفي بكر عبد الحق 
في نابلس، والذي أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في ساقه، كما أصيب 
باالختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، وإصابة المصور الصحفي جعفر أبو اشتية 

بعيار معدني في ساقه في قلقيلية.

وفي جانب االعتقاالت، اعتقلت قوات االحتالل )1( الصحفي أحمد أبو قرع في 
رام الله، فيما احتجزت عدد )1( وهو الصحفي موسى القواسمي في الخليل.

 الى ذلك مددت وأجلت وجددت محاكم االحتالل اإلسرائيلي العسكرية اعتقال 
بشرى  صالح،  أبو  يزن  الطيطي،  سامح  الصحفي  وهم:  الصحفيين  من   )4( عدد 

الطويل، مجاهد مفلح وتم االفراج عنه في الخامس من مارس المنصرم.

المخاطر  رغم  وتأدية مهامهم  التغطية  الصحفيين من  االحتالل  منع  وبشأن 
الضفة  وباء كورونا في  وانتشار  لها من قبل االحتالل من جانب  التي يتعرضون 

آذار
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الصحفيين النتهاكات  منع من تغطية  )5( حاالت  التقرير  المحتلة، حيث سجل 
االحتالل بحق المواطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة.

كاميرات،  مصادر  حاالت   )4( الصحفيين  دعم  للجنة  الشهري  التقرير  ووثق 
ومعدات، وبطاقات هوية للصحفيين وأدوات شخصية، كما رفضت قوات االحتالل 
المحرر  والكاتب  الصحفي  بحق  شخصية  ومستلزمات  الصحفية  المعدات  إعادة 

خالد معالي من سلفيت.

التي ينتهكها االحتالل بحق الصحفيين  المضايقات والتعذيب  وفي جانب 
األسرى في سجون االحتالل فقد سجل التقرير )4( انتهاك بحق الكاتب األسير 
وليد أبو دقة – وهو من األسرى القدامى- والذي صادر االحتالل كتبه وأوراقه، ومنعه 
من الكانتينا، كم فرضت عليه إدارة السجون العزل االنفرادي، والذي تعمدت إدارة 
المعتقل تمديد عزله كل 48 ساعة، في حين أصدرت محكمة االحتالل قرارا بهدم 

عدد )1( منزل األسير اإلعالمي قسام البرغوثي.

حماربة احملتوى الفلسطيني	 
المحتوى  على  ظالمة  قيودا  االجتماعي  التواصل  ومنصات  مواقع  وتفرض   
الفلسطيني، بالتواطؤ مع االحتالل اإلسرائيلي الذي يستخدمها كأداة من أدوات 
محاربة الرواية الفلسطينية، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل تقرير 
شهر مارس أكثر من )6( حاالت حظر وإغالق وحذف ومسح منشورات للصحفيين 

وإعالميين بذريعة عدم التزامه بمعايير النشر على مواقع التواصل االجتماعي.

 انتهاكات داخلية فلسطينية	 
دعم  لجنة  تقرير  سجل  الداخلية،  الفلسطينية  االنتهاكات  صعيد،  وعلى 
اعتقال  في  تمثل  االنتهاكات،  من   )3( المنصرم  مارس  خالل شهر  الصحفيين، 
األجهزة االمنية الفلسطينية الصحفي أيمن قواريق، وتمديد اعتقاله ومن ثم تم 

االفراج عنه فيما بعد.

أثناء  أبو عاذرة  الصحفي ياسر  األمنية على  اعتدت األجهزة   وفي قطاع غزة، 
تغطية الحتجاجات شعبية لعدد من المواطنين في مدينة رفح.
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ّ
ت

2020

أبريل

ورصدت اللجنة في تقريرها الشهري )11( من االنتهاكات اإلسرائيلية، 
و)13( حالة قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل )14( انتهاكًا من 

جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي	 
وتمثلت االعتداءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خالل شهر 
إبريل/ نيسان 2020م المنصرم من خالل إصدار حكم )1( بحق الصحفي األسير 
األسير  الصحفي  بحق   )1( مالية  غرامة  وفرض  أشهر،  لمدة ستة  الطيطي  سامح 

الطيطي.

في  العربية  لإلعالمية  صحفية  بطاقة  إعطاء  رفض   )1( حالة  اللجنة  وسجلت 
الداخل المحتلة هبة مصالحة تحت حجج امنية.

حاالت   )5( اللجنة  وثقت  الصحفيين  عمل  وعرقلة  التغطية  من  منع  وبشأن 
منع من التغطية للصحفيين وكذلك الغاء ومنع بث برنامجين عربيين في الداخل 

المحتل.

 كما سجلت استدعاء عدد )1( بحق الصحافية كرستين الريناوي، واخضاعها 
للتحقيق، عدا عن رصد )2( حالة تحريض وتهديد وشتائم بحق الصحافيتين هند 

الخضري وكرستين الريناوي.

نيسان



27

لجنة دعم الّصحافيين

نحو منظومة إعالمية موحدة

حماربة احملتوى الفلسطيني	 
المحتوى  على  ظالمة  قيودا  االجتماعي  التواصل  ومنصات  مواقع  وتفرض   
الفلسطيني، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل شهر ابريل/ نيسان 
عشرات  عن  المباشر  البث  الفيسبوك  إدارة  منع  من ضمنها  حالة،   )13( من  أكثر 

الحسابات الفلسطينية على فيسبوك للمرة الثانية خالل شهر نيسان المنصرم.

انتهاكات داخلية فلسطينية	 
دعم  لجنة  تقرير  سجل  الداخلية،  الفلسطينية  االنتهاكات  صعيد،  وعلى 
الضفة  في  انتهاك  حالة   )14( المنصرم  ابريل/نيسان  شهر  خالل  الصحفيين، 
المحتلة، حيث سجل التقرير )2( حالة استدعاء واحتجاز من قبل األجهزة األمنية 
الفلسطينية بحق الصحفيين خالد معالي ومحمد ادكيك، ومصادرة بطاقة صحفية 

)1(، وعرقلة عمل ومنع من التغطية )1(.

 كما سجل التقرير حالة )1( انتهاك داخلي وإصدار انذار من قبل جامعة النجاح 
بحث الكاتب عدنان ملحم، وتحويل )3( صحفيين للتحقيق من قبل إدارة وكالة وفا 
بحق الصحفيين رامي سمارة وجعفر صدقة، والتحقيق مع الصحفي محمد ادكيك 

من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية.

التقرير )3( حاالت حجب ورفض إعطاء رواتب للصحفيين من  في حين رصد 
ضمنهما الصحفيين رامي سمارة وجعفر صدقة من قبل إدارة وكالة وفا، ورفض 

إعطاء مستحقات )3( صحفيين من غزة من قبل وكالة معا.
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ّ
ت

2020

مايو

ورصدت اللجنة في تقريرها الشهري )38( من االنتهاكات اإلسرائيلية، 
و)100( حالة قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل )11( انتهاكًا من 

جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي	 
وزادت االعتداءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خالل شهر 
مايو/ أيار 2020م المنصرم من خالل اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي أكثر من 
)7( صحفيين وصحفيات عرف من بينهم الصحفي عنان نجيب، والشاعرة رانية 
حاتم، وتامر عبيدات، وعنان الشامي، واحمد أبو صبيح، والصحافية سندس عويس، 

ومن غزة، محمد أبو دقة.

فيما  شاور،  مصعب  الصحفي  وهو   )1( عدد  االحتالل  قوات  احتجزت  كما   
الصحافية كريستين  الصحفيين، وهم  )5( من  االحتالل عدد  استدعت مخابرات 

الريناوي، وعنان نجيب 3 مرات استدعاء، والصحافية روز الروز.

الى ذلك، أصدرت محكمة االحتالل عدد حكم )1( بحق األسيرة اإلعالمية ميس 
إبعاد عدد )2( من الصحفيين عن مدينة  أبو غوش، فيما قررت محكمة االحتالل 

القدس وهما عنان نجيب، والصحافية سندس عويس.

وفي جانب االستهداف المتعمد واإلصابات سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين 
)5( حاالت اعتداء بحق الصحفيين عرف منهم ناصر اشتية، مجدي اشتية، نضال 
اشتية، واستهداف جموع من الصحفيين في بلدتي كوبر بمدينة رام الله ويعبد 

بمدينة جنين بقنابل الصوت والغاز.

آيـــار



29

لجنة دعم الّصحافيين

نحو منظومة إعالمية موحدة

 في حين منعت قوات االحتالل الصحفيين من ممارسة عملهم المهني في 
تغطية انتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين والتي سجلت عدد )3( حاالت منعت 
خاللها كافة الصحفيين من تغطية عمليات اقتحام وهدم لمنازل المواطنين في 
لمنزل  هدم   )1( حالة  خاللها  تسجيل  تم  والتي  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي 

اإلعالمية والكاتبة وداد البرغوثي ونجلها طالب اإلعالم األسير قسام البرغوثي.

وعن المداهمات واالقتحامات لمنازل الصحفيين سجل تقرير شهر أيار/ مايو 
أكثر من )5( حاالت اقتحام لمنازل الصحفيين والتي عاثت فيها فسادًا، وتم خالل 
عمليات الدهم والتفتيش مصادرة عدد )2( من األدوات الشخصية للصحفي عنان 

نجيب تمثلت في هاتفه وبطاقة الذاكرة.

دعم  لجنة  تقرير  سجل  والصحافية  اإلعالمية  المؤسسات  إغالق  وبشأن 
عمل  أنشطة  وحظر  منع   )1( وحالة  إغالق  وتمديد  تجديد  حالة   )1( الصحفيين 
لمدة ستة   ،48 الـ  أراضي  داخل  والعبرية  العربية  باللغتين  »فلسطين«  تلفزيون 

أشهر إضافية بحجة أنه تابع للسلطة الفلسطينية.

ولم يكتف االحتالل بتكثيف انتهاكاته بحق الصحفيين واإلعالميين بل تمادت 
انتهاكاته في تعذيب الصحفيين واإلعالميين داخل زنازين سجون االحتالل والتي 
سجلت عدد )1( بحق اإلعالمية ميس أبو غوش واخضاعها للتحقيقات المستمرة 
والتعذيب عدا عن اإلهمال الطبي بحقها رغم تدهور وضعها الصحي، كما استخدم 
االحتالل أسلوب االستفزاز لإلفراج عن الصحفيين التي اعتقلتم واجبرتهم على 

دفع غرامة مالية والتي سجلت عدد )3( حاالت.

حماربة احملتوى الفلسطيني	 
المحتوى  على  ظالمة  قيودًا  االجتماعي  التواصل  ومنصات  مواقع  تفرض 
الفلسطيني، بالتواطؤ مع االحتالل اإلسرائيلي الذي يستخدمها كأداة من أدوات 
محاربة الرواية الفلسطينية، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل تقرير 
شهر ابريل/نيسان أكثر من 100 حساب للصحفيين والنشطاء الفلسطينيين في 
إبداء األسباب،  الشهر دون  الغربية وقطاع غزة، في يوم واحد وعلى مدار  الضفة 

والذي يأتي في سياق محاربة المحتوى الفلسطيني.
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انتهاكات داخلية فلسطينية	 

دعم  لجنة  تقرير  سجل  الداخلية،  الفلسطينية  االنتهاكات  صعيد،  وعلى 

الصحفيين، خالل شهر مايو/ أيار 2020م المنصرم )11( انتهاكًا بحق الصحفيين 

في الضفة المحتلة، حيث اعتدت األجهزة األمنية في الضفة الغربية على عدد )2( 

من الصحفيين وهما نزار حبش، وانس حواري، ومنعت األجهزة األمنية الصحفي 

حبش من التصوير لتسجل حالة )1( منع.

قبل  من  اعتقاله  وتمديد  حواري  أنس  الصحفي  بحق   )1( عدد  اعتقلت  فيما 

النيابة العامة ومحكمة طولكرم عدد )2( مرتين، واجبرته على دفع غرامة مالية )1( 

شريطة االفراج عنه، كما سجل التقرير )3( حالة تهديد وفصل بحق الصحفيين 

أنس حواري، وإياد حمد والذي تم فصله عن العمل من قبل وكالة »أسوشيتد برس« 

األميركية.

حجبا  الفلسطينية  السلطة  قبل  من  حجب  تمديد  التقرير  سجل  ذلك،  إلى 

لعشرات المواقع اإلعالمية والصحفية، رغم انتهاء المدة القضائية التي حددتها 

محكمة صلح رام الله بـ )6 أشهر( مستندة لقانون »الجرائم اإللكترونية« الذي لقي 

إدانة واسعة لمخالفته معايير حقوق اإلنسان. 
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يونيو

ورصدت اللجنة في تقريرها الشهري )51( من االنتهاكات اإلسرائيلية، 
و)11( حالة قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل )13( انتهاكًا من 

جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي	 
وزادت االعتداءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خالل شهر 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اعتقال  خالل  من  المنصرم  حزيران2020م  يونيو/ 
صحفيين اثنين هما أحمد حبابة ويعمل في تلفزيون فلسطين، ومجاهد السعدي 

ويعمل في فضائية فلسطين اليوم. 

 كما احتجزت قوات االحتالل عدد )3( من الصحفيين، فيما استدعت مخابرات 
االحتالل عدد )5( من الصحفيين للتحقيق معهم حول طبيعة عملهم في القدس 
المحتلة وذريعة مخالفة منع عمل المؤسسات التابعة للسلطة في القدس المحتلة.

الصحفيين  من   )2( لعدد  حكم  تجديد  االحتالل  محكمة  أصدرت  ذلك،  الى 
األسرى وهم عامر أبو هليل، ومجاهد السعدي، كما سلمت قرار باإلبعاد عن مدينة 
الصحافية سندس عويس،  المقدسيين، وهما  الصحفيين  القدس لعدد )2( من 

وعنان نجيب.

وفي جانب االستهداف المتعمد واإلصابات سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين 
)10( حاالت اعتداء وإصابة مباشرة بحق الصحفيين تعمد خاللها االحتالل إطالق 

الرصاص الحي والمعدني لمنعهم من ممارسة عملهم الصحفي.

حزيران
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 في حين منعت قوات االحتالل الصحفيين من ممارسة عملهم المهني في 
حاالت،   )10( عدد  والتي سجلت  الفلسطينيين  بحق  االحتالل  انتهاكات  تغطية 
وخالل عمليات المنع تم مصادرة بطاقات صحافية وهويات وذاكرة هاتف محمول 

عدد )9(.

وسحب  باالعتقال،  تهديد  حاالت   )6( الصحفيين  دعم  لجنة  وثقت  وكذلك 
بطاقات الصحفية، والمنع من العمل.

يونيو/  شهر  تقرير  سجل  الصحفيين  لمنازل  واالقتحامات  المداهمات  وعن 
حزيران2020م أكثر من )1( حالة اقتحام لمنزل الصحفي مجاهد السعدي، الصحفي 

والتي عاثت فيها فسادًا.

حماربة احملتوى الفلسطيني	 
المحتوى  على  ظالمة  قيودًا  االجتماعي  التواصل  ومنصات  مواقع  وتفرض   
الفلسطيني، بضغوط من االحتالل اإلسرائيلي لمحاربة الرواية الفلسطينية، حيث 
سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل تقرير شهر يونيو/ حزيران2020م عدد 
)11( حالة انتهاء إلغالق وحظر وحذف حساب للصحفيين والنشطاء الفلسطينيين 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون إبداء األسباب.

انتهاكات داخلية فلسطينية	 
دعم  لجنة  تقرير  سجل  الداخلية،  الفلسطينية  االنتهاكات  صعيد،  وعلى 
بحق  انتهاكًا   )13( المنصرم  حزيران2020م  يونيو/  شهر  خالل  الصحفيين، 
تقرير  سجل  المحتلة،  الضفة  ففي  غزة،  وقطاع  المحتلة  الضفة  في  الصحفيين 
طولكرم،  في  والنيابة  الوقائي  امن  أجهزة  قبل  من  انتهاكات  10حاالت  اللجنة   
تمثلت في اعتقال الصحفي سامي الساعي، وتمديد اعتقال عدد )3( مرات، ورفض 

طلب لإلفراج عنه عدد )6( مرات.

أما في قطاع غزة، رصد التقرير )3( حاالت من االنتهاكات تمثلت في استدعاء 
3 من الصحفيين لتوضيح عض األمور.
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يوليو

رصدت اللجنة في تقريرها الشهري )28( من االنتهاكات اإلسرائيلية، 
و)2( حالة قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل )25( انتهاكًا من 

جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي	 
خالل  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلية  االعتداءات  وزادت 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اعتقال  من خالل  المنصرم  تموز2020م  يوليو/  شهر 
)3( صحفيين وهم الخبير الفلسطيني بشؤون االستيطان، ومدير دائرة الخرائط 
بجمعية الدراسات العربية في مدينة القدس المحتلة خليل التفكجي، مديرة مركز 

يبوس الثقافي رانيا الياس، ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري. 

مراسل  وهو  الصحفيين  من   )1( عدد  االحتالل  قوات  احتجزت  كما   
وكالة »األناضول« التركية قيس أبو سمرة، فيما استدعت مخابرات االحتالل عدد 

)1( بحق الصحفي احمد أبو صبيح للتحقيق معه حول طبيعة عمله في القدس. 

الى ذلك، أصدرت محكمة االحتالل تثبيت واصدار حكم عدد )4( من الصحفيين 
األسرى وهم: الصحفي مجاهد السعدي إصدار قرار اعتقال اداري وتثبيته لمدة 4 
أشهر إداريًا، وكذلك الكاتب الصحفي أحمد قطامش إصدار حكم بالسجن وتمديد 

اعتقاله اإلداري لمدة 4 أشهر.

وفي جانب االستهداف المتعمد واالعتداء على الصحفيين سجل تقرير لجنة 
دعم الصحفيين أكثر من )2( حالة اعتداء واستهدافهم بالقنابل الصوتية والغاز 

السام لمنعهم من ممارسة عملهم الصحفي.

متــوز
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في  المهني  عملهم  ممارسة  من  الصحفيين  االحتالل  قوات  في حين منعت 

تغطية انتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين والتي سجلت عدد )3( حالة منع. 

وكذلك سجلت لجنة دعم الصحفيين )3( حاالت تهديد وتحريض لحدهم عن 
ممارسة عملهم الوطني والمهني.

يوليو/  شهر  تقرير  سجل  الصحفيين  لمنازل  واالقتحامات  المداهمات  وعن 
تموز2020م أكثر من )3( حالة اقتحام وعبث بمحتويات المنزل او المؤسسة، تم 
خالل عمليات المداهمة والمنع من التغطية مصادرة أكثر من )6( حاالت تم مصادرة 

أجهزة حاسوب وملفات ومستندات ووثائق، وهواتف وحواسيب.

وفي جانب المضايقات والعذيب داخل أقبية سجون االحتالل سجل التقرير 
لتردي  السعدي ما أدى  عدد )2( حالة اهمال طبي بحق األسير الصحفي مجاهد 
وضعه الصحي، عدا عن عزله لمدة 14 يومًا واالعتداء عليه خالل عمليات التحقيق 

معه.

حماربة احملتوى الفلسطيني	 
المحتوى  على  ظالمة  قيودًا  االجتماعي  التواصل  ومنصات  مواقع  وتفرض   
الفلسطيني، بضغوط من االحتالل اإلسرائيلي لمحاربة الرواية الفلسطينية، حيث 
عدة  تموز2020م  يوليو/  تقرير شهر  خالل   الصحفيين  دعم  لجنة  تقرير  سجل 
حاالت  انتهاك إلغالق وحظر وحذف حساب للصحفيين والنشطاء الفلسطينيين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون إبداء األسباب، تم عرض على سبيل المثال )2( 
معالي،  خالد  االستيطان  والباحث في شؤون  الصحفي  حالة من ضمنهم صفحة 
العفو  التي قّدمتها »منظمة  العريضة  المركزية،  كذلك رفضت محكمة االحتالل 
»إن  لشركة  الممنوح  التصدير  ترخيص  بإلغاء  تطالب  التي  )أمنستي(  الدولية« 
الشركة في مراقبة صحافيين  باستخدام تقنيات  أو” )NSO(، بعد االشتباه  إس 

وناشطين.
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انتهاكات داخلية فلسطينية	 
دعم  لجنة  تقرير  سجل  الداخلية،  الفلسطينية  االنتهاكات  صعيد،  وعلى 

بحق  انتهاكات  عدة  المنصرم  تموز2020م  يوليو/  شهر  خالل  الصحفيين، 

تقرير  سجل  المحتلة،  الضفة  ففي  غزة،  وقطاع  المحتلة  الضفة  في  الصحفيين 

الوقائي ومجهولين تم خاللها  امن  انتهاكات من قبل أجهزة  )5( حاالت  اللجنة 

تسجيل حالة اعتقال )1( بحق الصحفي طارق أبو زيد، وقطع راتب عدد )1( لرسامة 

الكاريكاتير امية جحا، ومضايقات خالل عمليات االعتقال عدد )1( بحق الصحفي 

بحق   )2( وتهديد  سيارة  واحراق  عنه،  الصحفيين  نقابة  وتخلي  الساعي  سامي 

الكاتبة الحّرة نادية حرحش.

أما في قطاع غزة، رصد التقرير )20( حالة من االنتهاكات، تمثلت في تأجيل 

محاكمة عدد )3(، واستدعاء )4(، واحتجاز )3(، منع من العمل والتغطية )3(، اعتقال 

)3(، مصادرة معدات عدد )1(، وتهديد عدد )2(، مداهمة عدد )1(.
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أغسطس

ورصدت اللجنة في تقريرها الشهري )15( من االنتهاكات اإلسرائيلية، 
و)8( حالة قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل )10( انتهاكات من 

جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي	 
خالل  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلية  االعتداءات  واتسعت 
شهر أغسطس/ آب 2020م المنصرم من خالل اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي 
فيما  ومصعب سعيد،  رموز،  أبو  ومصطفى  عكر،  أبو  نضال  وهم  )3( صحفيين  لـ 
أصدرت اعتقال إداري عدد )1( بحق الصحفي نضال أبو بكر، وتمديد اعتقال )1( 
ابعاد عدد )1( بحق الصحفي  بحق الصحفي مصعب سعيد، عدا عن إصدار قرار 

مصطفى أبو رموز.

إلى ذلك رصد التقرير الشهري )3( حاالت استهداف وإصابة بحق الصحفيين 
خالل تغطيتهم الفعاليات والمسيرات المناهضة لالستيطان، من ضمنهم إصابة 
غاز خالل  بقنبلة  مباشر  الحيط جراء استهدافه بشكل  الصحفي معتصم سقف 

تغطيته احدى الفعاليات.

جرائم  لحجب  الصحفيين  عمل  وتعطيل  التغطية  من  المنع  حاالت  وبشأن 
االحتالل بحق الشب الفلسطيني، سجل التقرير )3( حاالت منع، رصد خاللها حالة 
)1( تهديد بالسالح، كما تم تسجيل حالة )1( اقتحام ومداهمة لمنزل الصحفي 

مصعب سعيد.

ب آ
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أما في جانب مضايقات االحتالل للصحفيين األسرى في سجون االحتالل سجل 
التقرير حالة )1( تم رصدها بحق األسير الصحفي نضال أبو عكر ومنعه من لقاء 

زوجته.

حماربة احملتوى الفلسطيني	 
المحتوى  على  ظالمة  قيودًا  االجتماعي  التواصل  ومنصات  مواقع  وتفرض   
الفلسطيني، بضغوط من االحتالل اإلسرائيلي لمحاربة الرواية الفلسطينية، حيث 
سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل تقرير شهر أغسطس/ آب عدد )8( حاالت 
في  الفلسطينيين  والنشطاء  للصحفيين  حساب  وحذف  وحظر  إلغالق  انتهاء 

الضفة الغربية وقطاع غزة، دون إبداء األسباب.

انتهاكات داخلية فلسطينية	 
دعم  لجنة  تقرير  سجل  الداخلية،  الفلسطينية  االنتهاكات  صعيد،  وعلى 
الصحفيين، خالل شهر أغسطس/ آب 2020م المنصرم )10( من االنتهاكات بحق 
الصحفيين في الضفة المحتلة وقطاع غزة، توزعت من خالل اعتقال أجهزة األمن 
ظاهر،  الرحمن  عبد  والمخرج  الصحفي  بحق   )1( عدد  نابلس  مدينة  في  الوقائي 
وتمديد اعتقال )2( بحق الصحفي والمخرج عبد الرحمن ظاهر، حيث مددت محكمة 

صلح نابلس اعتقاله مرتين.

في حين استدعت النيابة العامة في رام الله، حالة استدعاء )1( بحق الصحافي 
حلة   )2( التقرير  سجل  كما  )2(بالتشهير،  عدد  واتهام  النبالي،   أشرف  الحّر 
مضايقات بحق المخرج الصحفي عبد الرحمن ظاهر ومنع لقاء زوجته ولقاء محاميه، 
فيما سجل في قطاع غزة منع من التغطية عدد )2( جراء منع دائرة شؤون الالجئين 

التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لصحفيين اثنين من التصوير.
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سبتمرب

رصدت اللجنة في تقريرها الشهري )48( من االنتهاكات اإلسرائيلية، 
و)10( حالة قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل )10( انتهاكات 

من جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي	 
وزادت االعتداءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خالل شهر 
 )5( اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي  المنصرم من خالل  أيلول2020م  سبتمبر/ 
صحفيين وهم الشاعرة رانية حاتم وتم االفراج عنها، محمد قروط ادكيدك وتم 
االفراج عنه، عبد المحسن شاللدة وتم االفراج عنه، أسامة شاهين ال يزال معتقل، 

مجاهد مرداوي ال يزال معتقل. 

فيما استدعت واحتجزت قوات ومخابرات االحتالل عدد )3( من الصحفيين، الى 
ذلك، أصدرت محكمة االحتالل تمديد اعتقال واصدار حكم اعتقال اداري عدد )4( 

من الصحفيين األسرى   

وفي جانب االستهداف المتعمد واالعتداء على الصحفيين سجل تقرير لجنة 
المعدني  بالرصاص  واستهدافهم  اعتداء  حالة   )11( من  أكثر  الصحفيين  دعم 
عملهم  ممارسة  من  لمنعهم  السام  والغاز  الصوتية  وبالقنابل  بالمطاط،  الغلف 

الصحفي.

المهني في  عملهم  ممارسة  من  الصحفيين  االحتالل  قوات  في حين منعت 
تغطية انتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين والتي سجلت عدد )10( حاالت منع 

من التغطية و)2( حالة منع من السفر لتلقي العالج.. 

أيلــول
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وعن المداهمات واالقتحامات لمنازل الصحفيين سجل تقرير شهر سبتمبر/ 
منازل  بمحتويات  وعبث  وتفتيش  اقتحام  حاالت   )5( من  أكثر  أيلول2020م 
)3( حاالت تم مصادرة أجهزة حاسوب  أكثر من  الصحفيين، تم خاللها مصادرة 
وملفات ومستندات ووثائق، وهواتف وحواسيب، وسيارة تابعة لفضائية فلسطين.

وفي جانب المضايقات والتعذيب داخل أقبية سجون االحتالل سجل التقرير 
عدد )3( حاالت، كما تم فرض غرامة مالية عدد )2(. 

حماربة احملتوى الفلسطيني	 
 وفي محاولة الجتثاث الرواية الفلسطينية وشطب كل ما يتعلق بفلسطين، 
تفرض مواقع ومنصات التواصل االجتماعي قيودًا ظالمة على المحتوى الفلسطيني، 
بضغوط من االحتالل اإلسرائيلي، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل 
تقرير شهر سبتمبر/ أيلول2020م عدة حاالت انتهاك إلغالق وحظر وحذف حساب 
إبداء  دون  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  والنشطاء  للصحفيين 

األسباب، تم عرض على سبيل المثال )10( حاالت.

انتهاكات داخلية فلسطينية	 
دعم  لجنة  تقرير   سجل  الداخلية،  الفلسطينية  االنتهاكات  صعيد،  وعلى 
بحق  انتهاكات  عدة  المنصرم  أيلول2020م  سبتمبر/  شهر  خالل  الصحفيين، 
الصحفيين في الضفة المحتلة، وسجل تقرير اللجنة )10( حاالت من االنتهاكات 
اعتقال  الفلسطينية، تم خاللها تسجيل )1( حالة  الوقائي   امن  من قبل أجهزة 
حاالت   )3( تسجيل  و  استدعاء،  حالة  و)1(  كنعان،  صبري  كنعان  الصحفي  بحق 
)2( بحق  الرحمن ظاهر، وتأجيل محاكمة عدد  الصحفي عبد  اعتقال بحق  تمديد 
عبد  الصحفي  ومحامي  عائلة  منع  تم  كما  خليل،  ونائلة  رامي سمارة  الصحفيين 
الرحمن ظاهر من لقائه لتسجل )2(   حالة مضايقات للصحفي لمنعه من رؤيته 
االفراج عن  مالية قبل  )1( من فرض كفالة  ذويه ومحاميه، عدا عن تسجيل عدد 

الصحفي عبد الرحمن ظاهر.



قرير الحريات اإلعالمية السنوّي لعام 2020م40
ّ
ت

2020

أكتوبر

رصدت اللجنة في تقريرها الشهري )36( من االنتهاكات اإلسرائيلية، 
و)255( حالة قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل )4( انتهاكات 

من جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي	 
وزادت االعتداءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خالل شهر 
أكتوبر/ تشرين أول2020م المنصرم من خالل اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي 
عدد )2( من الصحفيين هما طارق أبو زيد، وعبد الرحمن ظاهر، وكالهما من نابلس.

فيما احتجزت قوات ومخابرات االحتالل عدد )1(   من الصحفيين، الى ذلك، 
أصدرت محكمة االحتالل تمديد اعتقال وتجديد اعتقال اداري عدد )8( حاالت بحق 
اعتقاله ثالث مرات متتالية خالل  زيد تمديد  أبو  الصحفيين األسرى وهم طارق 
وتجديد  ظاهر،  الرحمن  وعبد  مرتين،  تمديد  مرداوي  ومجاهد  أول،  تشرين  شهر 

وتثبيت االعتقال اإلداري للصحفي مجاهد السعدي لمدة ثالثة أشهر.

كما سجل التقرير تعرض أكثر من )6( صحفيين في الضفة المحتلة لالعتداء 
مهامهم  تأديتهم  خالل  اإلسرائيلي  االحتالل  قبل  من  والدفع  والركل  بالضرب 
اإلعالمية، تم خاللها تحطيم عدد )1( لكاميرا أحد الصحفيين لمنعه عن تصوير 

جرائم االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المهني في  عملهم  ممارسة  من  الصحفيين  االحتالل  قوات  في حين منعت 
تغطية انتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين والتي سجلت عدد )8( حاالت منع 

من التغطية. 

تشرين أول
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أكتوبر/  تقرير شهر  الصحفيين سجل  لمنازل  واالقتحامات  المداهمات  وعن 
تشرين أول2020م أكثر من )2( عملية اقتحام وتفتيش وعبث بمحتويات منازل 
الصحفيين، تم خاللها مصادرة أكثر من )3( حاالت من أجهزة حاسوب وهواتف 

نقالة.

االحتالل  سجون  في  األسرى  للصحفيين  االحتالل  مضايقات  إطار  وفي 
سجن  من  نقلهم  خاللها  تم  األسرى  للصحفيين  حاالت   )5( عدد  التقرير  سجل 
على خلفية  اتهام ضدهم  تقديم الئحة  بهدف  التحقيق معهم  ومواصلة  آلخر 
عملهم الصحفي، عدا عن رفض محكمة االحتالل االستئناف الذي تقدم به محامي 

الصحفي يحيى صالح العمور.

حماربة احملتوى الفلسطيني	 
 وفي محاولة الجتثاث الرواية الفلسطينية وشطب كل ما يتعلق بفلسطين، 
تفرض مواقع ومنصات التواصل االجتماعي قيودًا ظالمة على المحتوى الفلسطيني، 
بضغوط من االحتالل اإلسرائيلي، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل 
تقرير شهر أكتوبر/ تشرين أول2020م )255( حالة انتهاك إلغالق وحظر وحذف 
حساب للصحفيين والنشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان 
ومواقع  وإعالميين  لنشطاء  حساب   250 وحظر  تويتر  منصة  إيقاف  ضمنها  من 
إعالمية   بطلب من االحتالل اإلسرائيلي بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني، دون 

إبداء األسباب. 

انتهاكات داخلية فلسطينية	 
دعم  لجنة  تقرير  سجل  الداخلية،  الفلسطينية  االنتهاكات  صعيد،  وعلى 
الصحفيين )4( انتهاكات بحق الصحفيين، خالل شهر أكتوبر/ تشرين أول2020م 
بحق  استدعاء  )2( حالة  اللجنة  المحتلة، حيث سجل تقرير  الضفة  المنصرم في 
التي  مصادره  حول  معهما  والتحقيق  صبري  وكنعان  خويرة،  سامر  الصحفيين 
يستخدمها في عمله الصحفي، كما تم تسجيل )1( حالة مداهمة لمنازل الصحفي 
جواد أبو شمسية، ورصد )1( حالة تحريض وتهديد بحق الصحفي فراس الطويل.
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نوفمرب

رصدت اللجنة في تقريرها الشهري )46( من االنتهاكات اإلسرائيلية، 
و)12( حالة قمع للمحتوى الفلسطيني، عدا عن تسجيل )7( انتهاكات من 

جهات داخلية فلسطينية.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي	 
وزادت االعتداءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خالل شهر 
نوفمبر/ تشرين ثاني 2020م المنصرم من خالل اعتقال واحتجاز واستدعاء قوات 
االحتالل اإلسرائيلي عدد )9( من الصحفيين، وهم اعتقال الصحافية بشرى الطويل، 
فلسطين  تلفزيون  وطاقم  واحتجاز،  استدعاء  مرتين  زغير  العفو  عبد  الصحفي 
المكون من خمسة أشخاص، وكرستين ريناوي، فيما تم إبعاد )2( من الصحفيين 
بحق الصحفي عبد العفو زغير عن المسجد األقصى لمدة أسبوع، والصحفي عنان 

نجيب لمدة ستة أشهر.

فيما أصدرت محكمة االحتالل تمديد وتأجيل اعتقال وتجديد اعتقال اداري 
وإصدار حكم عدد )6( حاالت بحق الصحفيين المعتقلين: وهم تمديد اعتقال عبد 
مرتين،  تأجيل حكم  أبو صبيح  أحمد  والصحفي  عنه الحقا/،  ظاهر/وأفرج  الرحمن 
أشهر،  أربعة  لمدة  الطويل  بشرى  الصحافية  من  لكل  إداري  اعتقال  قرار  وإصدار 
المعتقل  للصحفي  الفعلي  بالسجن  قرار  وإصدار  أشهر،   6 لمدة  عياد  ومحمود 

مجاهد مرداوي لمدة عشرة أشهر.

المحتلة  الضفة  في  الصحفيين  من   )3( من  أكثر  تعرض  التقرير  سجل  كما 

تشرين ثاين
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لالعتداء بالرصاص والقنابل الغازية وإلقاء الحجارة عدا عن الركل والدفع من قبل 
الصحفيان  منهم  عرف  اإلعالمية،  مهامهم  تأديتهم  اإلسرائيلي خالل  االحتالل 

حازم بدر، وأمير شاهين.

المهني في  عملهم  ممارسة  من  الصحفيين  االحتالل  قوات  في حين منعت 
حالة   )11( عدد  سجلت  والتي  الفلسطينيين  بحق  االحتالل  انتهاكات  تغطية 
منع من التغطية، واحتجاز وتحطيم كاميرا ومعدات وبطاقات هوية لعدد )6( من 
في  فلسطين  تلفزيون  لعمل   )1( عدد  منع  قرار  االحتالل  جدد  كما  الصحفيين، 

القدس والداخل المحتل لمدة 6 أشهر إضافية وللمرة الثالثة تواليًا.

حالة   )1( التقرير  سجلت  الصحفيين  لمنازل  واالقتحامات  المداهمات  وعن 
مداهمة لمنزل الصحفي رائد أبو رميلة والعبث بمحتويات منزله، فيما تم تسجيل 

)2( حالة تهديد وتحذير من ممارسة العمل بالسجن واإلبعاد.

إطار مضايقات االحتالل للصحفيين األسرى في سجون االحتالل سجل  وفي 
التقرير عدد )3( حاالت تم خاللها عمليات نقل من سجن آلخر بعد تثبيت الحكم 
الفعلي عليه عدا عن اجراء تحقيقات قاسية معهم بهدف تقديم الئحة اتهام 
ضدهم على خلفية عملهم الصحفي، في حين تم فرض غرامة مالية لعدد )2( من 

الصحفيين بحق الصحافية كرستين ريناوي، ومجاهد مرداوي.

حماربة احملتوى الفلسطيني	 
بفلسطين،  يتعلق  ما  الفلسطينية وشطب كل  الرواية  محاولة الجتثاث  وفي 
تفرض مواقع ومنصات التواصل االجتماعي قيودًا ظالمة على المحتوى الفلسطيني، 
بضغوط من االحتالل اإلسرائيلي، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل 
تقرير شهر نوفمبر/ تشرين ثاني2020م أكثر من )12( حالة انتهاك لحذف حساب 
عشرات  تويتر  منصة  استهداف  ضمنها  من  كان  النشر،  من  ومنع  للصحفيين 

الحسابات لصحفيين ووكاالت إعالمية بحجة انتهاك معايير وشروط الخدمة.
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انتهاكات داخلية فلسطينية	 

دعم  لجنة  تقرير  سجل  الداخلية،  الفلسطينية  االنتهاكات  صعيد،  وعلى 
الصحفيين عدد )7( من االنتهاكات خالل شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2020م، 4 في 
الضفة المحتلة، و3 في غزة، تمثلت في استدعاء النيابة العامة برام الله الصحافية 
فاتن علوان والتحقيق معها، وتأجيل جلسة عدد )3(، وهم الصحفيين نائلة خليل 
ورامي سمارة ورفض المحكمة طلب إسقاط الدعوة، وتأجيل جلسة المعتقل في 

سجون االحتالل الصحفي طارق أبو زيد.

جلسة  وتأجيل  لصحفيين،  استدعاء  حالة   )2( غزة  في  اللجنة  سجلت  فيما   
صحفي آخر.
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كانون الثاينديسمرب

الحريات  لحالة  الشهري  التقرير  خالل  الصحفيين،  دعم  لجنة  سجلت 
الصحفية في شهر ديسمبر/ كانون أول 2020، عدة انتهاكات بحق الحريات 
اإلعالمية والصحفيين منها )56( انتهاكًا اسرائيليًا، و)8( انتهاكات من قبل 
جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل أكثر من )9( حالة من االنتهاكات 
وحسابات  وصفحات  لمواقع  االجتماعي،  التواصل  مواقع  شركات  قبل  من 
الصحفيين الشخصية ونشطاء، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني 

وطمس جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.

انتهاكات إسرائيلية	 
المحتلة، خالل شهر  الفلسطينية  األراضي  اإلسرائيلية في  االعتداءات  زادت 
ديسمبر/ كانون أول 2020 المنصرم من  خالل اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي  
عدد)3( من الصحفيين وهم مجدي كيال )افرج عنه(، تامر البرغوثي )ال زال معتقل(، 

طالب االعالم ليث جعار )ال زال معتقل(.

فيما احتجزت قوات ومخابرات االحتالل عدد )6( من الصحفيين، وهم مهند 
قفيشة، طاقم قناة الغد وعددهم ثالثة، طاقم تلفزيون فلسطين وعددهم اثنان.

اعتقال  اعتقال وتجديد  وتأجيل  االحتالل  تمديد  الى ذلك، أصدرت محكمة 
الصحفي  محاكمة   أجلت  حيث  األسرى،  الصحفيين  بحق  حاالت   )6( عدد  اداري 
الصحفي  محكمة  ومددت  الشهر،  ذات  خالل  مرات  ثالث  البرغوثي  تامر  األسير 
األسيرين   للصحفيين  اإلداري  االعتقال  جددت  حين  في  زيد،  أبو  طارق  األسير 
من  أيام  قبل  وذلك  أشهر(  )ستة  عكر  أبو  ونضال  أشهر(،  )أربعة  مصعب سعيد 

االفراج عنهما.
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كما سجل التقرير تعرض أكثر من )10( صحفيين في الضفة المحتلة لالعتداء 
مهامهم  تأديتهم  خالل  اإلسرائيلي   االحتالل  قبل  من  والدفع  والركل  بالضرب 
الشرسة   والكالب  بالعصي  للصحفيين  المستوطنين  مهاجمة  عن  عدا  اإلعالمية، 
على مجموعة من المصورين الصحفيين، واطلقوا الرصاص الحي  عليهم لمنعهم 
شرقي  شمال  المغير  قرية  في  باالستيطان  منّددة  سلمية  تظاهرة  تغطية  من 

مدينة رام الله.

المهني في  عملهم  ممارسة  من  الصحفيين  االحتالل  قوات  في حين منعت 
تغطية انتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين والتي سجلت عدد )18( حالة منع  
قوات  قبل  من  الصحفيين  على  نار  اطالق  تخللها  العمل،  وعرقلة  التغطية   من 
خان  مدينة  نار شرق  اطالق  تم  كما   ، المحتلة  الضفة  في  ومستوطنيه  االحتالل 
يونس جنوب قطاع غزة لمنع الصحفيين عن عمل تقرير مع المزارعين في المنطقة 

الذين يعانون من اعتداءات االحتالل عليهم.

ووثق التقرير تسجيل )2( حالة تهديد بالحبس أو القتل  للصحفيين مشهور 
الوحواح، وليث جعار، عدا عن استخدام الفاظ  نابية وشتائم بحقهما.

وعن المداهمات واالقتحامات لمنازل الصحفيين سجل تقرير شهر ديسمبر/ 
كانون أول 2020 أكثر من  )4( عملية اقتحام  وتفتيش وعبث بمحتويات »مطبعة«، 
)5( حاالت  من أجهزة حاسوب  اكثر من  الصحفيين، تم خاللها مصادرة  ومنازل 

وهواتف نقالة، وغيرها.

للصحفيين االسرى في سجون االحتالل سجل  إطار مضايقات االحتالل  وفي 
التقرير عدد )2( حالة للصحفيين األسرى  تم خاللها نقل الصحفي مصعب سعيد 
تقديم  بهدف  الصحفيين  مع  التحقيق  ومواصلة  مجدو،  إلى  الله  رام  سجن  من 
الئحة اتهام ضدهم على خلفية عملهم الصحفي، عدا عن اجبار الصحفي مهند 

قفيشة على دفع غرامة مالية قبل أن يفرج عنه.

حماربة احملتوى الفلسطيني	 
 وفي محاولة الجتثاث الرواية الفلسطينية وشطب كل ما يتعلق بفلسطين، 
تفرض مواقع ومنصات التواصل االجتماعي قيودًا ظالمة على المحتوى الفلسطيني، 
بضغوط من االحتالل اإلسرائيلي، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل  
منها حظر وحذف حساب  )9( حاالت  من  أكثر  أول  كانون  تقرير شهر ديسمبر/ 

للصحفيين والنشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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انتهاكات داخلية فلسطينية	 
دعم  لجنة  تقرير   سجل  الداخلية،  الفلسطينية  االنتهاكات  صعيد،  وعلى 
الصحفيين )8( انتهاكات بحق الصحفيين، خالل شهر ديسمبر/  كانون أول 2020 
المنصرم في الضفة المحتلة، وقطاع غزة حيث  سجل تقرير اللجنة في  الضفة 
المحتلة )2( حالة: تضمنت رصد  حالة )1( استدعاء من قبل جهاز االمن الوقائي 
للصحفي محمد منى، و )1( تهديد من مجهولين لـرئيس لجنة الحريات في النقابة 

الصحفيين وعضو امانتها محمد اللحام.

 أما في قطاع غزة بلغت )6( حاالت انتهاك، تضمنت: تسجيل )2( حالة تهديد 
من أشخاص للصحفيين محمد عوض محمد عيسة من موقع دنيا الوطن، وحالة )1( 
تأجيل محاكمة بحق الصحفي إيهاب فسفوس للمرة العاشرة، و)2( حالة استدعاء، 

و )1( اعتقال بحق الصحفي محمود اللوح.
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 جدول جممل االنتهاكات خالل 2020م

)603( حالة انتهاك بحق اإلعالميين من 	 
االحتالل اإلسرائيلي وجهات فلسطينية.

)436( انتهاكات من قبل منصات التواصل 	 
االجتماعي بالتآمر مع االحتالل اإلسرائيلي.
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النسبةالعدد اعتداءات فلسطينيةالنسبة اعتداءات اسرائيلية العدد

3.9%5اعتداء وضرب وركل واصابة17.6%اعتداء وضرب وركل واصابة84

17.2%اعتقال واحتجاز واستدعاء82
حالة اعتقال واحتجاز 

واستدعاء
37%29.1

53
تمديد اعتقال وتأجيل 

محاكمة ومماطلة
%11.1

تمديد اعتقال وتأجيل 
محاكمة ومماطلة

28%22

103
منع من التغطية وعرقلة 

العمل
%21.6

منع من التغطية وعرقلة 
العمل

12%9.4

13.3%17اتهام وتحريض وتحذير5.6%اتهام وتحريض وتحذير27

3
اغالق مؤسسات ومواقع 

وتشويش
%0.6

اغالق مؤسسات ومواقع 
وتشويش

1%0.78

3.1%4اقتحام وتحطيم6.9%اقتحام وتحطيم33

46
مصادرة بطاقات وهويات 

ومنع تجديد بطاقات
%9.6

مصادرة بطاقات وهويات 
ومنع تجديد بطاقات

10%7.8

00منع من السفر0.8%منع من السفر4

41

حالة مضايقات وتعذيب 
للالسرى ومنع زيارة األهالي 

والمحامين مع فرض كفاالت 
مالية

%8.6

حالة مضايقات داخل 
المعتقالت ومنع زيارة 

األهالي والمحامين مع فرض 
كفاالت مالية

13%10.2

4
عدد االنتهاكات في قطاع 

غزة
%0.8

عدد االنتهاكات في قطاع 
غزة

42%33

472
عدد االنتهاكات في الضفة 

المحتلة
%99.1

عدد االنتهاكات في الضفة 
المحتلة

85%66.9

100%127مجموع مجمل االنتهاكات100%مجموع مجمل االنتهاكات476

اجملموع123456789101112الشهر

388425113851281548364656476احتالل

حماربة 
احملتوى

19613100112810255129436

1093171113251010478127فلسطينية

حسب التوزيع الشهري

التوزيع حسب جهة ونوع اإلنتهاك
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