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سياسة

“دويتشه فيله” تجمد عمل أربعة صحافيين في القسم العربي بسبب
تعليقات على وسائل التواصل انتقدت إسرائيل

“القدس العر�”: أفادت وسائل إعالم ألمانية، الجمعة، بأن أربعة صحافيين يعملون � إذاعة

ً إلجراء تحقيقات معهم بتهمة “معاداة صوت ألمانيا “دويتشة فيله” تم تجميد عملهم، تمهيدا

السامية”�

https://www.alquds.co.uk/category/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/


وأعلنت المؤسسة عن إطالق تحقيق وصفته بالمستقل والخارجي � اتهامات تضمنها مقال

لصحيفة ألمانية، ادعت أن موظفين وموظفات يعملون � القسم العر�، فضال عن صحافيين

متعاونين من خارج ألمانيا، أدلوا بتصريحات واستخدموا منصات التواصل االجتما� الخاصة

بهم بطريقة تبدو بحسب وصف الصحيفة “معادية للسامية”�

وأوردت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، يوم الثالثاء، � تقريرها “أن عددا من العاملين �

القسم العر� � دويتشه فيله وكذلك أحد المتعاونين، يعمل بشكل مستقل مع المؤسسة، قد

نشروا � السنوات الماضية تعليقات معادية للسامية ع� وسائل التواصل االجتما� ووسائل

إعالم أخرى، ونُشرت تلك التصريحات ع� حسابات خاصة ع� مواقع التواصل االجتما�� وقد

تم حذف بعض المنشورات � وقت الحق”�

ونقلت الصحيفة األلمانية تعليقات ع� وسائل التواصل االجتما� أد� بها الصحافيون، بما �

ذلك بعض تعليقات يبدو أنها تقلل من أهمية الهولوكوست أو تديم الصور النمطية المعادية

لليهود�

وقال رئيس “دويتشه فيله”، بيتر ليمبورغ، � تصريحات صحافية، “تمكنت دويتشه فيله من

االستعانة بكل من وزيرة العدل األلمانية السابقة، زابينه لويتهويزر شنارنبرغر، واألخصا� النف�

أحمد منصور، وهما شخصيتان معروفتان يتفق مسارهما المه� مع هذه المهمة بشكل خاص”،

مضيفاً: “أود أن أشكرهما ع� استعدادهما للوصول إ� نتائج سريعة � ظل هذا الوضع الصعب

بالنسبة لنا”�



ً وأكد أن موظ� المؤسسة كافة ملتزمون باإلخالص لقيم واستراتيجيات “دويتشه فيله” داخليا

ً بما � ذلك االعتراف الواضح � حق إسرائيل � الوجود، إضافة لموقفها الواضح ضد وخارجيا

معاداة السامية، مشيراً إ� أن األمر ذاته ينسحب ع� الحسابات الشخصية ع� مواقع التواصل

االجتما� للعاملين معها�

ً من التحقيقات ً اساسيا ونشر الموقع الرسمي لدويتشه أن االخصا� النف� الذي سيكون جزءا

ال� انطلقت، أخذ االتهامات الموجهه لموظ� المؤسسة األلمانية بكل جدية، مبدياً استعداده

للتعا� مع المسألة بكل مسؤولية

وقال منصور: “من الجيد أن إدارة دويتشه ترى ذلك أيضاً� هذه المهمة الملقاة ع� عات� تتطلب

م� التعامل معها بصراحة وحيادية واحترام وإحساس بالمسؤولية”�

ولفت الموقع � بيان نشره إ� أن المهام ال� سيقوم بها التحقيق هو استيضاح االتهامات ال�

ظهرت للعيان دون تحفظات، وفحص ما إذا كان ما وقع داخل المؤسسة كان مجرد “هفوات”،

ً أنه تم إيقاف األشخاص المذكورين � وتقديم توصيات حول إجراءات وقائية للمستقبل، مؤكدا

التقرير عن العمل لحين االنتهاء من التحقيقات�

وأضاف: “ستقوم اإلدارة بناء ع� نتائج التحقيقات باتخاذ اإلجراءات المناسبة دون أي تسويف”�

من جهته، أكد المتحدث الصحا� باسم المؤسسة اإلعالمية األلمانية، � وقت سابق من هذا

األسبوع، كريستوف يومبلت، أن التحقيق سيتناول “التصريحات ال� نقلها المقال عن منشورات

أخرى لعاملين و� صفحاتهم الشخصية ع� وسائل التواصل االجتما�”�



وتابع يومبلت أن المبادئ الصحافية للمؤسسة منصوص عليها � “قانون دويتشه فيله” وكذلك �

مدونة قواعد السلوك الخاصة و� إرشادات رئاسة التحرير بالمؤسسة “وبعد تحقيق أو�،

سنتخذ، إذا لزم األمر، إجراءات فورية إذا ثبتت صحة انتهاكات هذه القواعد”�

ً للتاريخ المه� للقائمين ع� التحقيق وهما أحمد منصور ً تفصيليا ونشر موقع دويتشه سردا

وشنارنبرغر�

وبحسب مصادر خاصة بالـ”القدس العر�”، فإن الصحافيين األربعة الذين جرى تجميدهم عن

العمل، تمهيداً لبدء التحقيق معهم، يمتنعون عن اإلدالء بأي تصريحات لوسائل اإلعالم إ� حين

ً ألنطمة العمل المعمول بها � ً منهم بمجريات التحقيق احتراما صدور النتائج، وذلك التزاما

مؤسسة دويتشه فيله�

يشار إ� أن “دويتشه فيله” لم تتطرق لذكر أسماء الصحافيين األربعة�

DW یة
@dw_ara

سسة DW اإلعالمیة عن إطالق تحقیق خارجي 
في اتھامات بمعاداة السامیة تضمنھا مقال صحفي بحق 

وموظفین في القسم العربي، باإلضافة إلى موظفین 
ین لھا خارج ألمانیا. وقد تقرر إيقافھم عن العمل.
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هاجر حربمعاداة الساميةدويتشه فيله

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

DW: تحقيق في اتهامات بمعاداة السامية وتوقيف موظفين عن العمل
سسة DW ا��ع��مية عن إط��ق تحقيق خارجي مستقل في اتهامات 
سامية تضمنها مقال صحيفة بحق موظفات وموظفين في القسم 

dw.com
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البريد اإللكترو� *االسم *

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو�� الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

التعليق

إرسال التعليق

ديسمبر 3, 2021 الساعة 8:05 ماثير الشيخ� - العراق

قلب للمفاهيم و معايير شديدة االزواجية و خلط الحابل بالنابل�

فما عالقة حق ما يسمى ب إسرائيل بالوجود ب مسألة المحرقة؟�

و هل لكيان لم يكن موجودا قبل 80 سنة حق للوجود بقلع و استئصال شعب موجود من آالف السنين و ال حق لهذا الشعب

باستعادة أرضه؟�

و أي اعوجاج و ظلم حين ال يسمح بمناقشة تفاصيل المحرقة و ليس مجرد انكارها، فمعظم من ينتقدها هو ال ينكرها و

لكن يتحفظ ع� المبالغات ال� يتم سردها عنها و يتم استغالل و ابتزاز الشعوب بها، و ان مجرد محاولة مناقشتها يطلق

عليه معاداة للسامية، يؤدي بصاحبها إ� السجن ح� لو كان عقالً مفكراً جباراً � دولته و شيخاً تجاوز الثمانين كما فعلوا

مع المفكر الجهبذ، روجيه غارودي � فرنسا�

المؤلم باألمر ان هناك من اسمه محمد قابل ع� نفسه ان يكون أداة � هذه المهزلة��

رد
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إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *

PDF أرشيف

ديسمبر 3, 2021 الساعة 8:28 مجو

ذكر� هذا الخبر بخبر آخر جرى � المانيا أيضا� حينما اتهم حزب ميركل حزب ال إي إف دي اليمي� بمعاداة السامية ، رد

الحزب اليمي� ع� التهمة بتهمة اخرى لحكومة ميركل بمعاداة السامية ، و دليله يقول حرص حكومتها ع� دعم األونروا

ال� تر� الفلسطينيين النازحين .. هذا الحزب ينسب للنازية !!

ليشكل اإلعالميون العرب � الغرب تجمعا لهم يحفظ لهم حريتهم و حقوقهم ، لو وجد مثل هذا التجمع لكفاهم مثل

هذا الكيد و المكر��

تهمة بأثر رج� ، إلعالمي .. عر� !!

رد

Q. Lديسمبر 3, 2021 الساعة 9:07 م

ع� أمل ان يَطلع علينا صباح بإذن هللا، وال نرى إسرائيَل الفكرِة هذه ع� وجه البسيطة���

عجيٌب أمرهم وهللا���

رد
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