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التقرير الشهري المفصل

رَصد مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، سلسلة من االنتهاكات بحّق 
الصحافّيين والمراسلين والمصّورين والناشطين السياسّيين واإلعالمّيين والفّنانين خالل شهر آب/أغسطس 

٢٠٢١، في البلدان األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.  

بسكين  صحافي  ُطعن  حيث  لبنان،  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  زخمها  االعتداءات  استعادت  فقد 
ل  وُرحِّ وتهديد  تحريض  لحملة  صحافية  تعّرضت  فيما  مصّورين  وأربعة  مراسلين  وثالثة  إعالمي  على  واعُتدي 
الصحافيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  فّنان. وواصلت  وأوقف  واسُتدعي مخرج  المطار  مراسل من 
وصحافي  ومراسالن  غاز  بقنبلة  وآخر  رصاصة  بشظايا  مصّور  ُأصيب  حيث  غزة  في  الفلسطينيين  والمصّورين 
ومصّوران ومنتج باختناق شديد، وكذلك اعتدت بالضرب على مراسل ومصّور قبل احتجازهما مع ثالثة آخرين 
صفحة  "فايسبوك"  إدارة  وأغلقت  وشاعرًا  صحافيًا  الفلسطيني  األمن  اعتقل  حين  في  الغربية،  الضفة  في 
صحافية. واعُتِقل ناشطان إعالميان في سوريا وأوقف عمل مراسلي قناة. ولّوح مائة ناشر موقع إلكتروني 
لها  قّدمته  الذي  المواقع  عمل  أنظمة  تعديالت  مشروع  الحكومة  تسحب  لم  حال  في  األردن  في  بالتصعيد 

هيئة اإلعالم.

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:

٢



تعددت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في لبنان خالل شهر آب/أغسطس ٢٠٢١، وكان أخطرها 
بعلبك علي  بلدية  رئيس  ابن  ّمن  اعتدى كل  بنت جبيل، فيما  بيضون بسّكين في سوق  الصحافي حسن  طعن 
بلوق على اإلعالمي أحمد عواضة بسبب مقطع فيديو، وعناصر من حرس مجلس النواب على مصّور صحيفة 
بالضرب  جابر  زكريا  الحّر  والمصّور  بيضون  حسين  الجديد"  "العربي  صحيفة  ومصّور  شبارو  حسام  "النهار" 

بالعصي، وشّبان على مراسل قناة "المنار" علي شبيب والمصّور حسن شعيب أمام إحدى محطات البنزين. 
كما تعّرض كّل من مراسل قناة "LBCI" نايف درويش العتداء من ِقبل ابنة صاحب إحدى محطات المحروقات 
بعبدا،  قصر  في  ضابط  قبل  من  والتهّجم  اللفظي  لالعتداء  سعد  ليال  "الجديد"  قناة  ومراسلة  زحلة،  في 

والصحافية يمنى فواز لحملة تحريض وتهديد وشتم بسبب تغريدة.

بيروت،  استجوابه في مطار  بعد  الخالدي،  "رويترز" سليمان  وكالة  مراسلي  كبير  العام  األمن  رّحل  ذلك،  إلى 
بتهمة  قعبور  أحمد  الفنان  أوِقف  حين  في  تغريدة،  بسبب  خليل  شربل  المخرج  المعلومات  فرع  واستدعى 

"إزعاج السلطات" إثر استدعائه في فصيلة المصيطبة. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٨/٣): األمن العام ُيرّحل كبير مراسلي وكالة "رويترز" سليمان الخالدي بعد استجوابه في المطار

رّحل األمن العام اللبناني كبير مراسلي وكالة "رويترز" في األردن وسوريا، والفائز بجائزة سمير قصير عن فئة مقال الرأي 
كما  صحافية،  مهمة  في  بيروت  مطار  إلى  وصوله  لدى  استجوابه  بعد  االردن،  إلى  الخالدي  سليمان   ٢٠١٢ العام  في 
بأن  العام على ما جرى،  العامة لألمن  المديرية  لكنه رفض ذلك. وعلقت  المحمول  طلبوا منه تسليم حاسوبه وهاتفه 
القرار المّتخذ من ِقبلها بعدم منح الخالدي إذن دخول إلى لبنان هو قرار سيادي بامتياز، يخص الدولة اللبنانية وال عالقة 

له بعمله وال بمهنته، من دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية.

(٨/٨): الصحافية ُيمنى فواز تتعّرض لحملة تحريض وتهديد وشتم بسبب تغريدة

تعّرضت الصحافية الحّرة ُيمنى فواز لحملة تحريض وتهديد وشتم من ِقبل مناصرين لـ "حزب الله" و"التيار الوطني الحّر"، 
لها  قديم  إعالمي  لتحقيق  فيديو  بنشر  فقاموا  "تويتر"،  عبر  لها  بتغريدات  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  انتقادها  بعد 
يعود للعام ٢٠١٢ في إدلب أثناء تغطيتها الحرب السورية حول األسلحة التي استخدمت وقتها مرفق بهاشتاغ (#يمنى

_فواز_أمونيوم)".  

(٨/١١): عناصر حرس مجلس النواب تعتدي على ٣ مصّورين بالضرب في عين التينة

اعتدت عناصر من حرس مجلس النواب على كّل من مصّور صحيفة "النهار" حسام شبارو ومصّور صحيفة "العربي الجديد" 
احتجاجية ألهالي ضحايا  بالعصي والدفع بشدة، خالل تغطيتهم وقفة  بالضرب  زكريا جابر،  الحّر  بيضون والمصّور  حسين 

انفجار مرفأ بيروت أمام قصر عين التينة في بيروت.

لبنان 

٣



٤

(٨/١٢): شقيقان يطعنان الصحافي حسن بيضون بالسكين في سوق بنت جبيل

يد حسين علي هاشم جمعة  بالسكين على  للطعن  بيضون  الصحافي حسن  اإللكتروني  "بنت جبيل"  تعرض مدير موقع 
وشقيقه محمود، أثناء تواجده في سوق الخميس في بنت جبيل، وتم نقله إلى المستشفى لتلّقي العالج. وسبق ذلك 

تهديد الطاعن لبيضون مرارًا عبر "فايسبوك" وتطاوله على عائلته وأهله.

(٨/١٤): شّبان يعتدون على طاقم قناة "المنار" أمام محطة بنزين في الدوير

اعتدى عدد من الشبان على طاقم قناة "المنار" الذي ضم المراسل علي شبيب والمصّور حسن شعيب، أثناء تغطيتهما 
االزدحام أمام إحدى محطات البنزين في بلدة الدوير في النبطية.

(٨/١٩): إبن رئيس بلدية بعلبك يعتدي على اإلعالمي أحمد عواضة بسبب مقطع فيديو

اعتدى ابن رئيس بلدية بعلبك علي بلوق وابن عمه على صاحب موقع "منكم ولكم" اإللكتروني اإلعالمي أحمد عواضة 
بالضرب المبرح، أثناء توّجهه إلى إحدى الخيم لتغطية فعالية إحياء ذكرى عاشوراء في منطقة السيرة في بعلبك، على 
خلفية فيديو من مقابلة مع رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، حيث تّم االجتزاء من فيديو المقابلة واستخدامه في إطار 

المزاح على مواقع التواصل االجتماعي.

(٨/٢٠): توقيف الفنان أحمد قعبور بتهمة إزعاج السلطات إثر استدعائه في فصيلة المصيطبة

من فصيلة  استدعائه  بعد  السلطات"،  "إزعاج  بتهمة  عّدة،  لساعات  قعبور  أحمد  الفنان  خوري  ساندرا  القاضية  أوقفت 
خلفية  على  العامة،  النيابة  أمام  مجهول  ضد  شكوى  تقديمه  إثر  بشهادته،  لإلدالء  الداخلي  األمن  قوى  في  المصيبة 

الهاتف. تعّرضه للشتم والمضايقات بشكل متكّرر عبر 

(٨/٢١): ضابط يتهّجم على المراسلة ليال سعد في قصر بعبدا لذكرها عون من دون فخامة الرئيس

تعّرضت مراسلة قناة "الجديد" ليال سعد لالعتداء اللفظي والتهّجم والصراخ عليها من ِقبل المالزم شادي ابراهيم أثناء 
تواجدها في قصر بعبدا، بسبب عدم استخدامها لقب "فخامة الرئيس" عند اإلشارة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

(٨/٢٥): ابنة رجل األعمال إبراهيم الصقر ُتهّدد المراسل نايف درويش وُتصادر معّداته في زحلة

المحمول والميكرفون لمدة ساعة من  للتهديد ومصادرة كاميرته وحاسوبه  نايف درويش   "LBCI" تعّرض مراسل قناة 
تخزين  ألماكن  األمنية  القوى  دْهم  تغطيته  أثناء  صقر،  ابراهيم  يدعى  زحلة  في  محروقات  محطات  صاحب  ابنة  ِقبل 

البنزين.

(٨/٢٨): فرع المعلومات يستدعي المخرج شربل خليل بسبب تغريدة

أعلن المخرج شربل خليل أن عناصر من فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي، حضرت إلى منزله في بلدة ميروبا في 
قضاء كسروان مّرتين، وطلبت حضوره إلى مقّر الفرع بسبب تغريدة.



بين "هيئة   ،٢٠٢١ والثقافية في سوريا خالل شهر آب/أغسطس  اإلعالمية  الساحة  االنتهاكات على  توزعت 
الناشط اإلعالمي أدهم دشرني وأوقفت  الديمقراطية"، حيث اعتقلت األولى  تحرير الشام" و"قوات سوريا 
عمل مراسلي قناة أورينت في إدلب، بينما اعتقلت الثانية الناشط اإلعالمي ثامر الشحادة وشقيقه في دير 

الزور. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٨/٤): أمن "هيئة تحرير الشام" يعتقل الناشط اإلعالمي أدهم دشرني في إدلب

اعتقل جهاز أمن "حكومة اإلنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، الناشط اإلعالمي أدهم دشرني خالل مراجعته المحكمة 
التابعة لتلك الحكومة في إدلب. العسكرية األولى 

(٨/١٣): "قوات سوريا الديمقراطية" تعتقل الناشط اإلعالمي ثامر الشحادة وشقيقه في دير الزور

وصادرت  وشقيقه  الشحادة  المحمد  ثامر  اإلعالمي  الناشط  (قسد)،  الديمقراطية  سوريا  لقوات  تابعة  دورية  اعتقلت 
أجهزته اإللكترونية، بعد دهم قوة خاصة منها منزله في بلدة الشعفة في ريف دير الزور.

(٨/٢٤): "هيئة تحرير الشام" توقف عمل مراسلي قناة "أورينت" في إدلب بحجة معاداة المعارضة

أوقف مكتب العالقات اإلعالمية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، مراسلي قناة "أورينت" عن العمل لمصلحة القناة داخل 
المعارضة المسلحة". الهيئة في إدلب، بحّجة "تحّيزها واتباعها سياسة ُمعادية لفصائل  الخاضعة لسيطرة  المناطق 

سوريا

٥



حّيزًا  للحكومة،  اإلعالم  هيئة  قّدمته  الذي  األردنية  اإللكترونية  المواقع  عمل  أنظمة  تعديالت  مشروع  أخذ 
واسعًا على الساحة اإلعالمية والثقافية في األردن خالل شهر آب/أغسطس ٢٠٢١، حيث أعلن حوالي مائة 
بعد  آب/أغسطس،   ٢٥ األردنيين في  الصحافيين  نقابة  اجتماع عقدوه في  إلكتروني في  إخباري  ناشر موقع 
تسحب  لم  حال  في  التصعيدية  اإلجراءات  أشكال  مختلف  اتخاذ  على  عزمهم  المشروع،  تقديم  من  أسبوع 
الحكومة المشروع، والذي يتضّمن زيادة رسوم ترخيص تلك المواقع من ٥٠ دينارًا إلى  ٥٠٠ – أي من ٧٠ إلى 
٧٠٠ دوالر أميركي – وفرض  ٢٥٠٠ دينار – أي نحو ٣٥٠٠ دوالر أميركي – على منح رخص بّث البرامج اإلذاعية 

.(live streaming) والتلفزيونية عبر اإلنترنت

األردن

٦



غزة قطاع 
شهر  خالل  غزة  قطاع  في  الفلسطينيين  والصحافيين  المصّورين  استهداف  اإلسرائيلية  القوات  واصلت 
آب/أغسطس ٢٠٢١، فأصابت كًال من المصّور عاصم شحادة بشظايا رصاصة متفّجرة في شفته، والمصّور طه 
بكر بقنبلة غاز في قدمه، ومراسلة قناة "العالم" اإليرانية إسراء البحيصي والمنتج باسل أبو حسان، ومراسل 
قناة "خبر" اإليرانية ابراهيم أبو شعر، والمصّور الحّر محمد دهمان، والمصّور محمد المصري والصحافي وائل 
الدحدوح، بقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابتهم باختناق شديد، خالل تغطيتهم مسيرات العودة 

على حدود القطاع. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٨/٢١): القوات اإلسرائيلية تستهدف المصّور عاصم شحادة برصاصة متفّجرة شرق غزة

استهدفت القوات اإلسرائيلية مصّور قناة المملكة األردنية في قطاع غزة عاصم شحادة برصاصة متفجرة، ما أدى إلى 
أثناء تغطيته فعاليات إحياء ذكرى إحراق المسجد األقصى على الحدود شرق  العليا،  إصابته بشظّيتين منها في شفته 

مدينة غزة.

(٨/٢٥): القوات اإلسرائيلية تستهدف المصّور طه بكر بقنبلة غاز شرق خانيونس

اليسرى،  أصابته في قدمه  للدموع  بقنبلة غاز مسيل  بكر  القوات اإلسرائيلية مصور وكالة "غزة ميديا" طه  استهدفت 
أثناء تغطيته مسيرات العودة شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.

(٨/٢٨): القوات اإلسرائيلية تستهدف مراسَلين ومنتجًا ومصّورًا بقنابل الغاز شرق غزة

استهدفت القوات اإلسرائيلية كّالً من طاقم قناة "العالم" اإليرانية الذي ضّم المراسلة إسراء البحيصي والمنتج باسل 
المسيل  الغاز  بقنابل  الحّر محمد دهمان،  والمصّور  أبو شعر،  ابراهيم  اإليرانية  "خبر"  قناة  ومراسل  والسائق،  أبو حسان 

للدموع، ما أدى إلى إصابتهم باختناق شديد، أثناء تغطيتهم مسيرات العودة في منطقة َمَلَكة شرق مدينة غزة.

(٨/٣٠): القوات اإلسرائيلية تستهدف المصّور محمد المصري بقنبلة غاز شمال غزة

أثناء  الصحافة،  درع  في  أصابته  للدموع  مسيل  غاز  بقنبلة  المصري  محمد  الحّر  المصّور  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
ُأصيب  كما  ويده،  وجهه  في  برضوض  إصابته  إلى  أدى  ما  غزة،  قطاع  شمالي  جباليا  شرق  العودة  مسيرات  تغطيته 

باالختناق.

(٨/٣١): إصابة الصحافي وائل الدحدوح باختناق شديد نتيجة تنّشقه الغاز المسيل للدموع شرق غزة

أصيب مراسل قناة "الجزيرة" اإلخبارية وائل الدحدوح باالختناق الشديد، نتيجة تنّشقه غاز القنابل المسيلة للدموع التي 
أثناء تغطيته مسيرات العودة شرق مدينة غزة.� باتجاه الصحافيين،  أطلقتها القوات اإلسرائيلية 

فلسطين

٧



تعددت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في لبنان خالل شهر آب/أغسطس ٢٠٢١، وكان أخطرها 
بعلبك علي  بلدية  رئيس  ابن  ّمن  اعتدى كل  بنت جبيل، فيما  بيضون بسّكين في سوق  الصحافي حسن  طعن 
بلوق على اإلعالمي أحمد عواضة بسبب مقطع فيديو، وعناصر من حرس مجلس النواب على مصّور صحيفة 
بالضرب  جابر  زكريا  الحّر  والمصّور  بيضون  حسين  الجديد"  "العربي  صحيفة  ومصّور  شبارو  حسام  "النهار" 

بالعصي، وشّبان على مراسل قناة "المنار" علي شبيب والمصّور حسن شعيب أمام إحدى محطات البنزين. 
كما تعّرض كّل من مراسل قناة "LBCI" نايف درويش العتداء من ِقبل ابنة صاحب إحدى محطات المحروقات 
بعبدا،  قصر  في  ضابط  قبل  من  والتهّجم  اللفظي  لالعتداء  سعد  ليال  "الجديد"  قناة  ومراسلة  زحلة،  في 

والصحافية يمنى فواز لحملة تحريض وتهديد وشتم بسبب تغريدة.

بيروت،  استجوابه في مطار  بعد  الخالدي،  "رويترز" سليمان  وكالة  مراسلي  كبير  العام  األمن  رّحل  ذلك،  إلى 
بتهمة  قعبور  أحمد  الفنان  أوِقف  حين  في  تغريدة،  بسبب  خليل  شربل  المخرج  المعلومات  فرع  واستدعى 

"إزعاج السلطات" إثر استدعائه في فصيلة المصيطبة. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٨/٣): األمن العام ُيرّحل كبير مراسلي وكالة "رويترز" سليمان الخالدي بعد استجوابه في المطار

رّحل األمن العام اللبناني كبير مراسلي وكالة "رويترز" في األردن وسوريا، والفائز بجائزة سمير قصير عن فئة مقال الرأي 
كما  صحافية،  مهمة  في  بيروت  مطار  إلى  وصوله  لدى  استجوابه  بعد  االردن،  إلى  الخالدي  سليمان   ٢٠١٢ العام  في 
بأن  العام على ما جرى،  العامة لألمن  المديرية  لكنه رفض ذلك. وعلقت  المحمول  طلبوا منه تسليم حاسوبه وهاتفه 
القرار المّتخذ من ِقبلها بعدم منح الخالدي إذن دخول إلى لبنان هو قرار سيادي بامتياز، يخص الدولة اللبنانية وال عالقة 

له بعمله وال بمهنته، من دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية.

(٨/٨): الصحافية ُيمنى فواز تتعّرض لحملة تحريض وتهديد وشتم بسبب تغريدة

تعّرضت الصحافية الحّرة ُيمنى فواز لحملة تحريض وتهديد وشتم من ِقبل مناصرين لـ "حزب الله" و"التيار الوطني الحّر"، 
لها  قديم  إعالمي  لتحقيق  فيديو  بنشر  فقاموا  "تويتر"،  عبر  لها  بتغريدات  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  انتقادها  بعد 
يعود للعام ٢٠١٢ في إدلب أثناء تغطيتها الحرب السورية حول األسلحة التي استخدمت وقتها مرفق بهاشتاغ (#يمنى

_فواز_أمونيوم)".  

(٨/١١): عناصر حرس مجلس النواب تعتدي على ٣ مصّورين بالضرب في عين التينة

اعتدت عناصر من حرس مجلس النواب على كّل من مصّور صحيفة "النهار" حسام شبارو ومصّور صحيفة "العربي الجديد" 
احتجاجية ألهالي ضحايا  بالعصي والدفع بشدة، خالل تغطيتهم وقفة  بالضرب  زكريا جابر،  الحّر  بيضون والمصّور  حسين 

انفجار مرفأ بيروت أمام قصر عين التينة في بيروت.

٨

الغربية الضفة 
شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  الفلسطينّيين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  تابعت 
والمصّور  الشريف  رائد  المراسل  ضم  الذي  "الغد"  قناة  طاقم  على  بالضرب  فاعتدت   ،٢٠٢١ آب/أغسطس 
جميل سلهب، قبل احتجازهما مع كّل من مصّور وكالة األنباء الرسمية "وفا" مشهور الوحواح، ومصّور شركة 
"جاي ميديا" للخدمات اإلعالمية المحسن تيسير عبد المحسن شاللدة، والمصّور الحّر ساري جرادات، ومصّور 

تلفزيون "فلسطين اليوم" إيهاب العالمي جنوب الخليل.

دون  من  ساعات  عدة  الربعي  عالء  الحّر  والصحافي  محمد  زكريا  الشاعر  الفلسطيني  األمن  اعتقل  وكذلك، 
بالغات  إثر  خليل  نائلة  الزميلة  الصحافية  صفحة  "فايسبوك"  إدارة  أغلقت  فيما  لهما،  تهمة  أي  توجيه 

ممنهجة. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٨/١): إدارة "فايسبوك" ُتغلق صفحة الصحافية نائلة خليل إثر بالغات ممنهجة

أغلقت إدارة "فايسبوك" (Facebook) صفحة مديرة مكتب صحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية ومراسلة مركز 
نائلة خليل، بعد تعّرض صفحتها لبالغات ممنهجة. الزميلة  الصحافية  "سكايز" 

(٨/٤): األمن الوقائي يحتجز الصحافي عالء الربعي وُيحّقق معه حول منشوراته

الخليل وفي  األمن في  مقّري  الربعي في  الحّر عالء عيسى محمود  الصحافي  الفلسطيني  الوقائي  األمن  جهاز  احتجز 
أريحا، للتحقيق معه حول نشاطاته ومنشوراته على "فايسبوك"، وأطلق سراحه بعد ١٥ ساعة من دون توجيه أي تهمة 

له.

(٨/٢٢): األمن الفلسطيني يعتقل الشاعر زكريا محمد في رام الله

في  المنارة  دوار  أمام  تواجده  أثناء  ساعات،  خمس  محمد  زكريا  والباحث  الشاعر  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  اعتقلت 
الناشط  َقَتَلة  بمحاكمة  وللمطالبة  السياسية  باالعتقاالت  للتنديد  تظاهرة  ستنطلق  كانت  حيث  الله،  رام  مدينة 

نزار بنات. السياسي 

(٨/٢٧): القوات اإلسرائيلية تحتجز مراسًال و٥ مصّورين وتعتدي على اثنين منهم جنوب الخليل

بالضرب،  سلهب  جميل  والمصّور  الشريف  رائد  المراسل  ضم  الذي  "الغد"  قناة  طاقم  على  اإلسرائيلية  القوات  اعتدت 
"جاي  شركة  ومصّور  الوحواح،  مشهور  "وفا"  الرسمية  األنباء  وكالة  مصّور  من  كّل  مع  ساعات   ٥ مدة  احتجازهما  قبل 
تلفزيون  ومصّور  جرادات،  ساري  الحّر  والمصّور  شاللدة،  المحسن  عبد  تيسير  المحسن  اإلعالمية  للخدمات  ميديا" 
"فلسطين اليوم" إيهاب العالمي، خالل تغطيتهم صالة الجمعة على األراضي المهّددة بالمصادرة في منطقة "مسافر 

الخليل. يطا" جنوب 



٩

شهر  خالل  الـ٤٨   أراضي  في  الفلسطينيين  الصحافيين  بحق  اإلسرائيلية  للشرطة  انتهاك  أي  ُيسّجل  لم 
آب/أغسطس ٢٠٢١، كما اضطّرت النيابة العامة اإلسرائيلية في ١٥ آب/أغسطس إلى إغالق ملف التحقيق 
المفتوح ضد الفنان محمد بكري بتهمة "زيارة دولة عدوة والتحريض على االرهاب واالتصال مع عميل أجنبي" 

إثر زيارته لبنان في العام ٢٠١٧، ألنها لم تستطع إثبات أي من التهم بحقه.

 أراضي الـ٤٨ 



١٠

حيث   ،٢٠٢١ آب/أغسطس  لبنان خالل شهر  والثقافية في  اإلعالمية  الساحة  على  زخمها  االعتداءات  استعادت 
لحملة  صحافية  تعّرضت  فيما  مصّورين  وأربعة  مراسلين  وثالثة  إعالمي  على  واعُتدي  بسكين  صحافي  ُطعن 
ل مراسل من المطار واسُتدعي مخرج وأوقف فّنان. وواصلت القوات اإلسرائيلية اعتداءاتها  تحريض وتهديد وُرحِّ
على الصحافيين والمصّورين الفلسطينيين في غزة حيث ُأصيب مصّور بشظايا رصاصة وآخر بقنبلة غاز ومراسالن 
وصحافي ومصّوران ومنتج باختناق شديد، وكذلك اعتدت بالضرب على مراسل ومصّور قبل احتجازهما مع ثالثة 
الغربية، في حين اعتقل األمن الفلسطيني صحافيًا وشاعرًا وأغلقت إدارة "فايسبوك" صفحة  آخرين في الضفة 
إلكتروني  موقع  ناشر  مائة  ولّوح  قناة.  مراسلي  عمل  وأوقف  سوريا  في  إعالميان  ناشطان  واعُتِقل  صحافية. 
بالتصعيد في األردن في حال لم تسحب الحكومة مشروع تعديالت أنظمة عمل المواقع الذي قّدمته لها هيئة 

اإلعالم.

والثقافية  اإلعالمية  الحريات  عن  الدفاع  مركز  يغطيها  التي  األربعة  البلدان  االنتهاكات في كل من  تفاصيل  أما 
"سكايز"، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين، فجاءت على الشكل اآلتي:

في لبنان، تعددت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر آب/أغسطس ٢٠٢١، وكان أخطرها طْعن 
الصحافي حسن بيضون بسّكين في سوق بنت جبيل (٨/١٢)، فيما اعتدى كل ّمن ابن رئيس بلدية بعلبك علي بلوق 
على اإلعالمي أحمد عواضة بسبب مقطع فيديو مجتزأ من مقابلة مع رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق تّم استخدامه 
صحيفة  مصّور  على  النواب  مجلس  حرس  من  وعناصر   ،(٨/١٩) االجتماعي  التواصل  مواقع  على  المزاح  إطار  في 
بالعصي  بالضرب  جابر  زكريا  الحّر  والمصّور  بيضون  حسين  الجديد"  "العربي  صحيفة  ومصّور  شبارو  حسام  "النهار" 

(٨/١١)، وشّبان على مراسل قناة "المنار" علي شبيب والمصّور حسن شعيب أمام إحدى محطات البنزين (٨/١٤).

صاحب  الصقر،  إبراهيم  األعمال  رجل  ابنة  ِقبل  من  العتداء  درويش  نايف   "LBCI" قناة  مراسل  من  كّل  تعّرض  كما 
ِقبل ضابط  اللفظي والتهّجم من  ليال سعد لالعتداء  "الجديد"  (٨/٢٥)، ومراسلة قناة  زحلة  محطات محروقات في 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  إلى  اإلشارة  عند  الرئيس"  "فخامة  عبارة  استخدامها  عدم  بسبب  بعبدا  قصر  في 
الجمهورية ميشال  انتقدت فيها رئيس  (٨/٢١)، والصحافية يمنى فواز لحملة تحريض وتهديد وشتم بسبب تغريدة 
عون (٨/٨). إلى ذلك، رّحل األمن العام كبير مراسلي وكالة "رويترز" سليمان الخالدي، بعد استجوابه في مطار بيروت 
واكتفى األمن العام بتبرير قراره على أنه قرار سيادي (٨/٣)، واستدعى فرع المعلومات المخرج شربل خليل بسبب 
إثر تقديمه شكوى ضد مجهول أمام  الفنان أحمد قعبور بتهمة "إزعاج السلطات"،  تغريدة (٨/٢٨)، في حين أوِقف 

النيابة العامة، على خلفية تعّرضه للشتم والمضايقات بشكل متكّرر عبر الهاتف (٨/٢٠).

وفي سوريا، توزعت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر آب/أغسطس ٢٠٢١، بين "هيئة تحرير 
عمل  وأوقفت   (٨/٤) دشرني  أدهم  اإلعالمي  الناشط  األولى  اعتقلت  حيث  الديمقراطية"،  سوريا  و"قوات  الشام" 
مراسلي قناة أورينت في إدلب (٨/٢٤)، بينما اعتقلت الثانية الناشط اإلعالمي ثامر الشحادة وشقيقه في دير الزور 

.(٨/١٣)

التقرير الشهري المختصر



وفي األردن، أخذ مشروع تعديالت أنظمة عمل المواقع اإللكترونية األردنية الذي قّدمته هيئة اإلعالم للحكومة، 
موقع  ناشر  مائة  حوالي  أعلن  حيث   ،٢٠٢١ آب/أغسطس  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  واسعًا  حّيزًا 
تقديم  أسبوع من  بعد  آب/أغسطس،   ٢٥ األردنيين في  الصحافيين  نقابة  اجتماع عقدوه في  إلكتروني في  إخباري 
والذي  المشروع،  الحكومة  تسحب  لم  حال  التصعيدية في  اإلجراءات  أشكال  مختلف  اتخاذ  على  عزمهم  المشروع، 
يتضّمن زيادة رسوم ترخيص تلك المواقع من ٥٠ دينارًا إلى  ٥٠٠ – أي من ٧٠ إلى ٧٠٠ دوالر أميركي – وفرض  ٢٥٠٠ 

 live) دينار – أي نحو ٣٥٠٠ دوالر أميركي – على منح رخص بّث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية عبر اإلنترنت
.(streaming

وفي الضفة الغربية، تابعت القوات اإلسرائيلية اعتداءاتها على الصحافّيين الفلسطينّيين خالل شهر آب/أغسطس 
قبل  سلهب،  جميل  والمصّور  الشريف  رائد  المراسل  ضّم  الذي  "الغد"  قناة  طاقم  على  بالضرب  فاعتدت   ،٢٠٢١
للخدمات  ميديا"  "جاي  شركة  ومصّور  الوحواح،  مشهور  "وفا"  الرسمية  األنباء  وكالة  مصّور  من  كّل  مع  احتجازهما 
اليوم"  "فلسطين  تلفزيون  ومصّور  جرادات،  ساري  الحّر  والمصّور  شاللدة،  المحسن  عبد  تيسير  المحسن  اإلعالمية 

إيهاب العالمي جنوب الخليل (٨/٢٧).

(٨/٢٢) من  زكريا محمد  والشاعر   (٨/٤) الربعي عدة ساعات  الحّر عالء  الصحافي  الفلسطيني  األمن  اعتقل  وكذلك، 
دون توجيه أي تهمة لهما، فيما أغلقت إدارة "فايسبوك" صفحة الصحافية الزميلة نائلة خليل إثر بالغات ممنهجة 

.(٨/١)

شهر  خالل  الفلسطينيين  والصحافيين  المصّورين  استهداف  اإلسرائيلية  القوات  واصلت  غزة،  قطاع  وفي 
آب/أغسطس ٢٠٢١، فأصابت كًال من المصّور عاصم شحادة بشظايا رصاصة متفّجرة في شفته (٨/٢١)، والمصّور طه 
بكر بقنبلة غاز في قدمه (٨/٢٥)، ومراسلة قناة "العالم" اإليرانية إسراء البحيصي والمنتج باسل أبو حسان، ومراسل 
 (٨/٣٠) المصري  محمد  والمصّور   ،(٨/٢٨) دهمان  محمد  الحّر  والمصّور  شعر،  أبو  ابراهيم  اإليرانية  "خبر"  قناة 
والصحافي وائل الدحدوح (٨/٣١)، بقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابتهم باختناق شديد، خالل تغطيتهم 

مسيرات العودة على حدود القطاع.

شهر  خالل  الفلسطينيين  الصحافيين  بحق  اإلسرائيلية  للشرطة  انتهاك  أي  ُيسّجل  لم  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
التحقيق  ملف  إغالق  إلى  آب/أغسطس   ١٥ في  اإلسرائيلية  العامة  النيابة  اضطّرت  كما   ،٢٠٢١ آب/أغسطس 
إثر  أجنبي"  واالتصال مع عميل  االرهاب  والتحريض على  "زيارة دولة عدوة  بتهمة  بكري  الفنان محمد  المفتوح ضد 

زيارته لبنان في العام ٢٠١٧، ألنها لم تستطع إثبات أي من التهم بحقه.
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