
 أيار/مايو ٢٠٢١



 
٢ المفصل                 الشهري  التقرير 

٣ فلسطين                 

٣ * قطاع غزة              

٦ الغربية                * الضفة 

* أراضي الـ١٩٤٨                                       ٨

لبنان                                                                                       ١٢ 

 ١٤ سوريا                                                                      

١٥ األردن                    

١٦ المختصر             الشهري  التقرير 

الفـهــرس



التقرير الشهري المفصل

 

رَصد مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، سلسلة من االنتهاكات بحّق 
الصحافّيين والمراسلين والمصّورين والناشطين اإلعالمّيين والفّنانين خالل شهر أيار/مايو ٢٠٢١، في البلدان 

األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.   

إّال أن المشهد الدموي الذي خّلفه القصف اإلسرائيلي على قطاع غزة احتّل الواجهة وطغى على كل ما عداه، 
لمؤسسات  ومكتبًا  مقّرًا   ٢٠ من  أكثر  وُدّمر  بجروح  آخرون  ستة  وأصيب  فلسطينّيان  صحافيان  ُقتل  حيث 
إعالمية وصحافية وأربع دور نشر وأربع مكتبات ومطبعة و١٦ منزًال و٣ سيارات لصحافيين ومصّورين بشكل 
كامل أو جزئي، فيما لم تقّل خطورًة ودمويًة االعتداءات التي ارُتكبت بحّقهم سواء في الضفة الغربية حيث 
الصوت  وقنابل  بالمّطاط  المغّلف  والمعدني  واإلسفنجي  الحّي  بالرصاص  اإلسرائيلية  القوات  استهدفتهم 
والغاز فأصابت ٢١ منهم واعتدت على اثنين بالضرب واعتقلت ثالثًا، أو في أراضي الـ٤٨ حيث أصابت الشرطة 
من  صحافية  ُمنعت  كما  ومخرجة،  وفّنانًا  آخرين   ٧ واعتقلت  بالضرب   ١٧ على  واعتدت  منهم   ٢٦ اإلسرائيلية 
منع  حيث  الفلسطينية  األجهزة  انتهاكات  من  يسلموا  لم  وكذلك،  ُمخرج.  مع  المخابرات  وحّققت  التغطية 
األمن الوقائي في الضفة مصّورًا من التغطية وحّقق مع مخرج، إضافة إلى فْصل مراسل. ومنعت "حماس" 
واسُتغّلت  قناتين  بّث  "يوتيوب"  وقّيدت  الصحافّيين  عشرات  حسابات  اب"  واتس  وحّظرت  قناة  مع  التعاون 
واسُتدعي  ناشط  وأوقف  لبنان  في  ومصّور  مراسل  على  واعُتدي  القطاع.  في  للقرصنة  موقع  وتعّرض  ثالثة 
موقع،  ناشر  وتوقيف  صحافية  بحبس  عّمان  محكمة  وقضت  "يوتيوب"،  عن  أغنية  وُحجبت  وممّثلة  رّسام 

واعُتقل ناشط في سوريا وعوقب آخر وُحجب موقع. 

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:  
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غزة قطاع 
أيار/مايو ٢٠٢١، نتيجة  سيطر المشهد الدموي على الساحة اإلعالمية والثقافية في قطاع غزة خالل شهر 
القصف اإلسرائيلي المدّمر والوحشي الذي طاول البشر والحجر في القطاع، حيث قضت الصحافية الحّرة ريما 
سعد ومقّدم البرامج في إذاعة "صوت األقصى" الصحافي يوسف أبو حسين إثر استهداف الطائرات الحربية 
الحميد  عبد  إيهاب فسفوس،  اللوح،  الصحافيين محمد  من  كّل  أصيب  فيما  بالصواريخ،  منزليهما  اإلسرائيلية 
القصف  تغطيتهم  أثناء  مختلفة  بجراح  عمر  وحاتم  دحالن  محمد  والمصورَين  سالمة،  وعالء  العاطي  عبد 
"الجزيرة"،  قناة  وأجنبية منها  إعالمية وصحافية محلية،عربية  ٢٠ مؤسسة  أكثر من  دّمر  والذي  اإلسرائيلي، 
وكالة "أسوشيتد برس"، صحيفة "فلسطين"، قناة "الكوفية"، وصحيفة "الحياة الجديدة". كما تسّبب القصف 
المناطق  جزئي في مختلف  أو  كامل  لصحافيين وكّتاب بشكل  منزًال   ١٦ أكثر من  بتدمير  والمتفّرق  المتقّطع 

في القطاع، إضافة إلى تدمير ثالث سيارات لصحافيين وأربع مكتبات وثالث دور نشر ومطبعة. 

مخالفة  بحّجة  غزة  في  والمصّورين  الصحافيين  من  العشرات  حسابات  آب"  "واتس  شركة  حّظرت  ذلك،  إلى 
لقناَتي  المباشر  البّث  "يوتيوب"  شركة  وقّيدت  للحظر.  أسباب  أية  إبداء  دون  من  حتى  أو  الشركة  سياسات 
باستمرار  قرارًا  "حماس"  لحكومة  التابعة  الداخلية  وزارة  وأصدرت  لساعات،  على موقعها  و"الغد"  "الجزيرة" 
واستغّلوها  "الميادين"  قناة  صفة  مجهولون  وانتحل  ومقاطعتها،  "العربية"  قناة  مع  والتعاون  العمل  منع 
لجمع معلومات من السكان في القطاع، فيما تعّرض موقع وكالة "شمس نيوز" لعملية قرصنة ما أدى إلى 

توقفه عن العمل لساعات. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٥/١١): إصابة الصحافي محمد اللوح بكسر ورضوض خالل تغطيته القصف على غزة

أثناء تغطيته  الضلوع،  برضوض وكسر خفيف في  اللوح  الصحافي محمد  "الشباب" في قطاع غزة  راديو  أصيب مراسل 
قصف الطائرات اإلسرائيلية ألحد المنازل في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

(٥/١١): مقتل الصحافية ريما سعد وطفلها بقصف الطيران  اإلسرائيلي لشقق سكنية في غزة

الطائرات  استهداف  بعد  أعوام،  الخمسة  ابن  طفلها  مع  الرابع  شهرها  في  الحامل  سعد  ريما  الحّرة  الصحافية  ُقتلت 
الحربية اإلسرائيلية شققًا سكنية مدنية في أحد أبراج حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

(٥/١٢): الطائرات الحربية اإلسرائيلية تقصف برَجين يضّمان مؤسسات إعالمية وصحافية في غزة

استهدفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية برَجي "الجوهرة" و"الشروق" في وسط مدينة غزة، اللذين يحتويان على مكاتب 
صحافية عّدة من بينها صحيفة "فلسطين"، قناة "الكوفية"، وكالة "الوطنية" لإلنتاج التلفزيوني، وكالة "APA" المحلية 
"طيف"،  إذاعة  األقصى"،  إذاعة "صوت  الفضائيتان،  و"األقصى"  اليوم"  "القدس  قناتا  األردنية،  المملكة  قناة  للتصوير، 
وإحداث  باألرض،  "الشروق"  برج  تسوية  إلى  أدى  ما  الصواريخ،  من  بعدد  الجديدة"،  "الحياة  صحيفة  "العربي"،  تلفزيون 
أضرار كبيرة في برج "الجوهرة".  وكذلك، تضّرر جّراء القصف الذي استهدف مواقع األجهزة األمنية المدنية والعسكرية 

فلسطين
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أصيب  القطاع، فيما  "الرؤية" وسط  برج  اإلخبارية" في  "السوسي"، ووكالة "مصدر  برج  نيوز" في  "عالم  ُكّل من شركة 
الصحافي الحّر إيهاب فسفوس بكسر في ركبته أثناء تغطيته قصف أحد المنازل في خانيونس جنوب القطاع.

(٥/١٢): الطيران اإلسرائيلي يقصف منازل ثالثة صحافيين شمال غزة

المحلية  "وطن"  إذاعة  في  البرامج  مقّدم  من  كل  منازل  غزة،  قطاع  شمال  في  اإلسرائيلية  الحربية  الطائرات  قصفت 
الصحافي  لّالجئين  النرويجي  المجلس  في  واإلعالم  والمناصرة  الضغط  ومسؤول  العاطي،  عبد  الحميد  عبد  الصحافي 
يوسف حّمش، والصحافي الحّر سامح المدهون، ما ألحق أضرارًا بالغة بالمنازل الثالثة، فيما أصيب عبد العاطي برضوض 

ووالدته بجروح.

(٥/١٣): موقع وكالة "شمس نيوز" اإللكتروني في غزة يتعّرض للقرصنة

العمل  عن  توّقفه  إلى  أدى  ما  قرصنة،  لعملية  غزة  اإللكتروني في قطاع  اإلخبارية  نيوز"  "شمس  وكالة  موقع  تعّرض 
لساعات عّدة، وتمّكن الفريق التقني من استعادته واستأنف عمله بعد ذلك بشكل طبيعي.

(٥/١٣): الطيران اإلسرائيلي يستهدف سيارة يستقّلها ثالثة مصّورين ويقصف منزل صحافي

العالول  محمد  التركية  "األناضول"  وكالة  مصّورا  يستقّلها  سيارة  بصاروخ  اإلسرائيلية  الحربية  الطائرات  استهدفت 
البدوية شمال قطاع  القرية  بالقرب من  الكاس  أبو  المحلية داوود  اليوم"  ومصطفى حسونة ومصّور وكالة "فلسطين 

غزة، كما قصفت منزل الصحافي الحّر محمد الحداد في حي تل الهوى غربي مدينة غزة.

(٥/١٥): الطيران اإلسرائيلي ُيدّمر برجًا يضم مؤسسات إعالمية وُيلحق أضرارًا بمنازل صحافيين 

إعالمية  مؤسسات  مكاتب  يضّم  الذي  غزة،  مدينة  وسط  في  "الجالء"  برج  اإلسرائيلية  الحربية  الطائرات  استهدفت 
وصحافية عّدة، من بينها قناة "الجزيرة"، وكالة "أسوشيتد برس" وإذاعة "األسرى" المحلية، بعدد من الصواريخ، ما أدى 
غانم،  أحمد  "الميادين"  قناة  مراسل  عزيز،  رفيف  الحّرة  الصحافية  من  كل  منزل  تضّرر  كذلك  باألرض.  البرج  تسوية  إلى 

ومراسل مركز "سكايز" الزميل محمد عثمان، جّراء القصف الذي استهدف مواقع أخرى في القطاع.

(٥/١٦): القصف اإلسرائيلي ُيصيب مقّر "فلسطين اليوم" ومراسلها عالء سالمة ومنازل صحافيين

"فلسطين  قناة  مقّر  من  والقريبة  غزة،  مدينة  المأهولة وسط  البنايات  من  عددًا  اإلسرائيلية  الحربية  الطائرات  قصفت 
بأضرار  الحّر علي دولة  الصحافي  بجروح، كما أصيب منزل  القناة عالء سالمة  إلى تضّرره وإصابة مراسل  أّدى  اليوم" ما 
الصحافي  منزل  منهم  الصحافيين،  منازل  من  عدد  في  متفاوتة  بأضرار  والمتفّرق  المتقّطع  القصف  وتسّبب  بالغة. 
المحلية إسالم األسطل في خانيونس جنوبي  الصحافية في وكالة "نوى" اإلخبارية  ناصر عطالله وزوجته  الحّر  والكاتب 
غزة، ومنزل الصحافي الذي يعمل في القسم الرياضي في صحيفة "فلسطين" المحلية عالء شمالي في شارع اليرموك 

وسط مدينة غزة.

سَتي "مشارق" و"فلسطينيات" ومنازل صحافيين  (٥/١٧): الطيران اإلسرائيلي يقصف مؤسَّ

الذي  الصواريخ، والمبنى  للتجهيزات واإلنتاج اإلعالمي بعدد من  الحربية اإلسرائيلية شركة "مشارق"  الطائرات  قصفت 
بأضرار في  للمدينة   المتفّرق  القصف  اإلخبارية في مدينة غزة. وتسّبب  "نوى"  يضم مؤسسة "فلسطينيات" ووكالتها 
قناة  مراسل  يملكهما  العوف، وسيارتان  أبو  الحّرة سمر  المصّورة  منزل  بينها  الصحافيين، من  منازل وسيارات  عدد من 

الصحافي عماد عيد. اللبنانية  "المنار" 



٥

(٥/١٨): الطيران الحربي اإلسرائيلي يقصف دور نشر ومكتبات في غزة

دّمر الطيران الحربي اإلسرائيلي مكتبَتي وداَري نشر "سمير منصور" و"اقرأ" في مبنى كحيل وسط مدينة غزة، بعد يوم 
على استهدافه مطبعة ومكتبة ودار نشر "النهضة"، ومكتبة "رؤية" في بناية األوقاف غربي مدينة غزة.

(٥/١٩): مقتل الصحافي يوسف أبو حسين وإصابة المصّور محمد دحالن بالقصف اإلسرائيلي 

أبو حسين  يوسف  األقصى"  إذاعة "صوت  البرامج في  المذيع ومقّدم  منزل  اإلسرائيلية  المسّيرة  الطائرات  استهدفت 
في بناية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بصاروخين ما أدى إلى مقتله وُعثر عليه بين الركام في الشارع أمام 
التركية محمد دحالن  "األناضول"  الخامس. في حين أصيب مصّور وكالة  الطابق  القصف من  المبنى حيث قذفته قوة 
بجروح ورضوض، أثناء تصويره الدمار الذي لحق بأحد البيوت في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وتجّدد القصف خالل 
تواجده في المكان، فيما تضّرر منزال ُكّل من منسقة المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية الصحافية مايسة السلطان، 
شمال  على  اإلسرائيلي  القصف  جّراء  حميد،  ماهر  الصحافي  الرياضية  اإلعالمية  "أمواج"  لمؤسسة  التنفيذي  والمدير 

القطاع.

(٥/١٩): "يوتيوب" ُتقّيد "الجزيرة" و"الغد" و"حماس" ُتقاطع "العربية" واستغالل "الميادين" 

البّث المباشر لقناَتي "الجزيرة" و"الغد" على موقعها لساعات، فيما أصدرت وزارة   (YouTube) قّيدت شركة "يوتيوب" 
التابعة لحكومة "حماس" قرارًا باستمرار منع العمل والتعاون مع قناة "العربية" ومقاطعتها، وأقدمت جهات  الداخلية 

"مشبوهة" على انتحال صفة قناة "الميادين" واستغاللها لجمع معلومات من السكان في القطاع.

(٥/٢٠): إصابة المصّور حاتم عمر وتضّرر منازل أربعة صحافّيين بالقصف اإلسرائيلي على غزة

رفح جنوب  المنازل في مدينة  بأحد  لحق  الذي  الدمار  أثناء تصويره  بجروح،  حاتم عمر  الصين"  "أنباء  أصيب مصّور وكالة 
األسطل  إسالم  الحّرة  الصحافية  من  ُكّل  منازل  تضّررت  فيما  المكان،  في  تواجده  خالل  القصف  وتجّدد  غزة،  قطاع 
"سام  موقع  في  الرياضية  والصحافية  األسطل،  تحسين  غزة  في  الصحافيين  ونقيب  عطالله،  ناصر  الكاتب  وزوجها 
طاول  الذي  المتفّرق  بالقصف  بريعص،  محمود  لإلعالم"  الفلسطيني  "المركز  في  والمحّرر  الحمالوي،  سمر  سبورت" 

القطاع. مدن 

(٥/٢٠): شركة "واتس آب" ُتحّظر حسابات صحافّيين ومصّورين في قطاع غزة

بحّجة مخالفة  غزة،  والمصّورين في قطاع  الصحافيين  العشرات من  (WhatsApp) حسابات  آب"  "واتس  حّظرت شركة 
الكحلوت،   ضياء  الجديد"  "العربي  وموقع  صحيفة  مراسل  ومنهم  للحظر،  أسباب  أية  إبداء  دون  من  حتى  أو  سياساتها 
مدير مكتب تلفزيون ووكالة "معًا" عماد عيد، المصّور الحّر حسن اصليح، الصحافي في وكالة "األنباء الفرنسية" صخر أبو 
عادل  الحّر  الصحافي  المصري،  صالح  اليوم"  "فلسطين  وكالة  تحرير  رئيس  غانم،  أحمد  "الميادين"  قناة  مراسل  العون، 
الزعنون، مدير إذاعة "األقصى" ابراهيم ظاهر، مراسل فضائية "فلسطين اليوم" عالء سالمة والصحافي الحّر عالء عبد 

الفتاح.
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الغربية الضفة 
والمعدني  الحّي  بالرصاص  الفلسطينّيين  والصحافيين  المصّورين  استهداف  اإلسرائيلية  القوات  واصلت 
و٨  مصّورًا   ١٣ فأصابت   ،٢٠٢١ أيار/مايو  شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  والصوت،  الغاز  وقنابل  واإلسفنجي، 
خالل  بالضرب،  منهم  اثنين  على  واعتدت  مرة،  من  أكثر  وبعضهم  اختناق  بحاالت  أو  مباشر  بشكل  مراسلين 
تغطيتهم المواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة. وكذلك اعتقلت المصّور 

حازم ناصر على حاجز عناب العسكري.

على  منشوراته  بسبب  ظاهر  الرحمن  عبد  المخرج  مع  الوقائي  األمن  جهاز  حّقق  فقد  فلسطينيًا،  أما 
الفرنسية  الصحافة  وكالة  فصلت  فيما  جنين.  في  التغطية  من  الخطيب  أحمد  المصّور  ومنع  "فايسبوك"، 

مراسلها في الضفة ناصر أبو بكر ألسباب وصفتها بـ"المهنية". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٥/٥): القوات اإلسرائيلية تستهدف مصّوَرين و٣ مراسلين بقنابل غاز ورصاص إسفنجي في عقربا

بقنابل  خّالف  محمود  المصّور  وزميله  شحادة  عميد  "العربي"  تلفزيون  مراسل  من  كًال  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
الله  عبد  وزميله  الحيط  اإلخبارية" معتصم سقف  "شبكة قدس  ومراسَلي  باختناق شديد،  اصابتهما  إلى  أدى  ما  الغاز، 
أثناء تغطيتهم  التركية هشام أبو شقرة بالرصاص اإلسفنجي من دون تسجيل إصابات،  بحش ومصّور وكالة "األناضول" 

نابلس. لقرية عقربا جنوب  اقتحامها 

(٥/٧): القوات اإلسرائيلية تستهدف مراسَلين ومصّورًا بقنابل غاز ورصاص إسفنجي في بيتا

قدمه،  في  أصابته  اسفنجية  برصاصة  بحش  الله  عبد  اإلخبارية"  "قدس  شبكة  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
وطاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضم المراسل بكر عبد الحق والمصّور شادي جرارعة بقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى 

نابلس. بيتا جنوبي  بلدة  بينها وبين شبان فلسطينيين في  المواجهات  أثناء تغطيتهم  اصابتهما باالختناق الشديد، 

(٥/٧): القوات اإلسرائيلية تستهدف مصّورًا ومراسَلين بقنابل الغاز في ترمسعيا

استهدفت القوات اإلسرائيلية مصّور شبكة "القدس اإلخبارية" جهاد القاق، ومراسل وكالة "جي ميديا" محمد تركمان، 
ومراسل شبكة "فلسطين تايمز" كريم خمايسة، بقنابل الغاز المسّيل للدموع، ما أّدى إلى إصابتهم باختناق شديد، أثناء 

الله. رام  لبلدة ترمسعيا شمال شرقي  تغطيتهم اقتحامها 

(٥/٧): القوات اإلسرائيلية تستهدف مراسًال و٣ مصّورين بقنابل غاز وتعتدي على اثنين في جنين 

زواتية،  تلفزيون "فلسطين" صخر  رنين صوافطة، ومصّور  "رويترز"  ُكًال من مصّورة وكالة  اٍإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
إلى  أدى  ما  والصوت،  الغاز  بقنابل  سمودي  علي  "القدس"  صحيفة  ومراسل  بدارنة،  عالء  األوروبية"  الوكالة  ومصّور 
يد  على  ين  فلسطينيَّ مقتل شابين  تغطيتهم  أثناء  بدارنة وسمودي،  على  بالضرب  اعتدت  كما  باختناق شديد،  إصابتهم 

جنودها بالقرب من معسكر سالم اإلسرائيلي شمال مدينة جنين.

(٥/١٠): القوات اإلسرائيلية تستهدف المراسل معتصم سقف الحيط برصاصة معدنية قرب رام الله

خالل  كتفه،  في  أصابته  معدنية  برصاصة  الحيط  سقف  معتصم  "قدس"  شبكة  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
لمدينة المجاورة  إيل"  "بيت  مستوطنة  من  بالقرب  فلسطينيين  شبان  وبين  بينها  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته 

 رام الله.



٧

(٥/١٠): "فرانس برس" تفصل مراسلها في الضفة ناصر أبو بكر وتنفي تعّرضها لضغوط

الذي رفض  بكر،  أبو  ناصر  الفلسطينيين  الصحافيين  نقيب  الغربية  الضفة  الفرنسية مراسلها في  الصحافة  فصلت وكالة 
الوكالة تعّرضها ألي ضغوط  الدولي للصحافيين، في حين نفت  اإلفصاح عن السبب مؤكدًا تسليم قرار الفصل لإلتحاد 

مؤكدة أن األسباب "مهنية".

(٥/١٢): القوات اإلسرائيلية تعتقل المصّور حازم ناصر على حاجز عناب

اعتقلت القوات اإلسرائيلية مصّور قناة "الغد" حازم ناصر، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري شرقي مدينة طولكرم، 
مركز  في  معه  التحقيق  استمرار  بحجة  المقبل،  حزيران/يونيو   ٧ حتى  اعتقاله  تمديد  وتم  االعتقال.  سبب  ُيعرف  ولم 

العسكري. الجلمة 

(٥/١٤): القوات اإلسرائيلية تستهدف مراسًال و٤ مصّورين بالرصاص وقنابل الغاز على حاجز حوارة

استهدفت القوات اإلسرائيلية كًال من مصّور فضائية "النجاح" عمير استيتية ومصّور تلفزيون "فلسطين" شادي جرارعة 
تلفزيون  وطاقم  كتفه،  في  اسفنجية  برصاصة  اشتية  جعفر  لألنباء  الفرنسية  الوكالة  ومصّور  وجهه،  في  غاز  بقنبلة 
تغطيتهم  أثناء  الغاز،  وقنابل  المعدني  بالرصاص  حبش  سامر  والمصّور  عرب  أبو  خليل  المراسل  ضم  الذي  "فلسطين" 

المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين على حاجز حوارة جنوبي نابلس.

(٥/١٤): القوات اإلسرائيلية تستهدف مراسًال و٣ مصّورين بالرصاص المعدني في البيرة

الريماوي في قدمه،  الجديدة" عصام  "الحياة  المعدني كّالً من مصّور صحيفة  بالرصاص  القوات اإلسرائيلية  استهدفت 
في  شقرة  أبو  هشام  "األناضول"  وكالة  ومصّور  ظهره،  في  الحيط  سقف  معتصم  اإلخبارية  قدس"  "شبكة  ومراسل 
وبين شبان  بينها  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيتهم  العاروري في فخذه، خالل  أحمد  "األيام"  قدمه، ومصّور صحيفة 

البيرة. لمدينة  الشمالي  المدخل  فلسطينيين على 

(٥/١٥): القوات اإلسرائيلية تستهدف المصّور أحمد العاروري برصاصة معدنية في البيرة

أصابته في قدمه،  برصاصة معدنية  العاروري  أحمد  الفلسطينية  "األيام"  اإلسرائيلية مصّور صحيفة  القوات  استهدفت 
البيرة. التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين على مدخل مدينة  خالل تغطيته المواجهات 

(٥/١٨): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المصّور جمال رّيان برصاصة حّية في ساقه على حاجز حوارة

التي  المواجهات  تغطيته  أصابته في ساقه، خالل  حّية  برصاصة  رّيان  الحّر جمال  المصّور  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

(٥/١٨): األمن الوقائي في نابلس ُيحقق مع المخرج عبد الرحمن ظاهر بسبب منشوراته

على  منشوراته  بسبب  ساعات،  ست  مدة  ظاهر  الرحمن  عبد  المخرج  مع  نابلس  مدينة  في  الوقائي  األمن  جهاز  حّقق 
"فايسبوك" (Facebook)، وتحديدًا التي ينتقد فيها االعتقال السياسي.

(٥/٣٠): األمن الوقائي يمنع المصّور أحمد الخطيب من التغطية في جنين

مَنع األمن الوقائي في مدينة جنين شمال الضفة، المصّور الحّر أحمد الخطيب من تغطية إعادة فتح حاجز "الجلمة" بعد 
عام على إغالقه، وطرده من المكان من دون سبب واضح.



٨

الـ٤٨  أراضي  في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  وتيرة  االسرائيلية  الشرطة  صّعدت 
وأم  جّراح،  الشيخ  حّي  في  والمواجهات  التظاهرات  تغطيتهم  خالل  سيما  وال   ،٢٠٢١ أيار/مايو  شهر  خالل 
الفحم، والمسجد األقصى، فاستهدفتهم بقنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي والمياه العادمة، ما أدى 
إلى إصابة ١٦ مصورًا، ١١ صحافيًا، ومنتجة. واعتقلت كًال من راسم عبيدات، أحمد عزايزة، رشاد العمري، زينة 
االء  والمخرجة  سبيت،  والء  والفنان  كيال،  مجد  والكاتب   مّكية،  وهبة  والمصّور  الصفدي،  وأحمد  حلواني 
وأفرجت عنهم في وقت الحق  "فايسبوك"،  أو بسبب منشورات على  التظاهرات  تغطية  إما بسبب  الداية، 
مرة،  من  أكثر  وبعضهم  والدفع  بالضرب  صحافيين  و٤  مصورًا،   ١٣ على  اعتدت  فيما  معهم،  التحقيق  بعد 

ومنعت الصحافية الحّرة نوال حجازي من دخول الشيخ جّراح مرتين.

مستوطن  وأقدم  أغنية،  بسبب  األعسم  معين  الشعبي  الفّنان  مع  اإلسرائيلية  المخابرات  حّققت  ذلك،  إلى 
المراسل  أصيب  فيما  جّراح،  الشيخ  حّي  في  الجدران  أحد  على  فلسطين  لخريطة  غرافيتي  رسم  تخريب  على 
الياس كرام برضوض جّراء انفجار صاروخ بالقرب منه ُأطلق من غزة خالل تغطيته القصف على عسقالن. وفي 

ما يلي أبرز التفاصيل:

(٥/٤): الشرطة اإلسرائيلية ترّش الصحافيين بالمياه العادمة أثناء تغطية المواجهات في الشيخ جّراح

قامت عناصر من الشرطة اإلسرائيلية برّش كّل من الصحافيين الذين يعملون بشكل حّر ميساء أبو غزالة وغسان أبو عيد 
جّراح  الشيخ  وبين شبان فلسطينيين في  بينها  التي حصلت  المواجهات  تغطيتهم  أثناء  العادمة،  بالمياه  وزياد شرباتي، 

في القدس، كما حاولت إبعادهم عن المكان.

(٥/٥): الشرطة تستهدف المصّور صالح الزغاري بقنبلة صوت وتعتدي عليه في الشيخ جّراح

استهدفت الشرطة اإلسرائيلية المصّور الحّر صالح الزغاري بقنبلة صوت، كما اعتدت عليه بالضرب والدفع، خالل تغطيته 
المواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين في الشيخ جّراح في القدس.

(٥/٧): الشرطة تستهدف الصحافيين بالرصاص المطاطي وتعتدي على اثنين بالضرب في القدس

أبو  فايز  والمصّوَرين  ألب  تورغوت  المراسل  الذي ضّم  التركية  "األناضول"  وكالة  اإلسرائيلية طاقم  الشرطة  استهدفت 
رميلة ومصطفى الخاروف، وكّالً من المصّورين الصحافيين الذين يعملون بشكل حّر صالح الزغاري، براءة أبو رموز، عطا 
بالضرب،  والسنجالوي  عويسات  على  واعتدت  المطاطي،  بالرصاص  السنجالوي،  وابراهيم  زغير  العفو  عبد  عويسات، 
فيما أصيب الزغاري بشظية قنبلة صوت، أثناء تغطيتهم المواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين في الشيخ جّراح وفي 

المسجد األقصى في القدس.

(٥/٨): الشرطة تعتقل الصحافي أحمد الصفدي بعد دهم منزله في القدس

القدس،  منزله في  بعد دهم  يومين،  الصفدي  أحمد  الصحافي  ميديا"  "صفد  اإلسرائيلية مدير موقع  الشرطة  اعتقلت 
واقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية ومن ثم إلى سجن أيالون، بتهمة "التشويش الجماهيري".

 أراضي الـ٤٨ 



(٥/٩): الشرطة تعتقل الصحافي مجد كيال بسبب مشاركته في تظاهرة في حيفا

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية الكاتب والصحافي الحّر مجد كيال، وُأفرج عنه في اليوم التالي بقرار من محكمة الصلح في 
حيفا بشرط "عدم المشاركة في تظاهرات غير قانونية لمدة ثالثة أشهر".

(٥/٩): شرطيان إسرائيليان يعتديان على المصّور رجائي الخطيب بالضرب في الشيخ جّراح

عناصر  بين  المواجهات  تغطيته  خالل  المبرح،  بالضرب  الخطيب  رجائي  الحّر  المصّور  على  إسرائيليان  شرطيان  اعتدى 
الشرطة وبين شبان فلسطينيين في حي الشيخ جّراح.

(٥/١٠): شرطي إسرائيلي يعتدي على المصّور مجد دانيال خالل تغطيته تظاهرة في حيفا

أحد  اعتقال  تصويره  أثناء  سالحه،  بواسطة  بالضرب  دانيال  مجد  "مساواة"  قناة  مصّور  على  إسرائيلي  شرطي  اعتدى 
الشبان خالل تظاهرة في حيفا احتجاجًا على األحداث في الحرم القدسي وفي الشيخ جّراح.

(٥/١٠): الشرطة تستهدف ١٠ مصّورين وصحافيين بقنابل الصوت والرصاص المطاطي في األقصى

غزاوي،  ساهر  "موطني"  موقع  مصّور  من  ُكًال  المطاطي،  والرصاص  الصوت  بقنابل  اإلسرائيلية  الشرطة  استهدفت 
ضّم  الذي  "العربي"  تلفزيون  وطاقم  غزالة،  أبو  ميساء  "معًا"  وكالة  ومراسلة  مفيد،  رماح  "مساواة"  قناة  ومراسلة 
المراسل أحمد جردات والمصّور إيثار أبو غريبة، ومصّور دائرة األوقاف رامي الخطيب، وطاقم وكالة "األناضول" التركية 
الذي ضّم المراسل تورغوت ألب والمصّورين فايز أبو رميلة ومصطفى الخاروف وأسعد فرات، كما تّم اإلعتداء على كل 
من غزاوي وجردات والخطيب وأبو رميلة وأبو غريبة بالضرب، خالل تغطيتهم المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وبين 

عناصر الشرطة في المسجد األقصى.

(٥/١٢): الشرطة تعتقل الصحافي راسم عبيدات بعد دهم منزله في القدس

شبهات  حول  معه  للتحقيق  القدس،  في  منزله  دهم  بعد  عبيدات،  راسم  الحّر  الصحافي  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت 
"قيادة أنشطة وفعاليات في حي الشيخ جّراح والمسجد األقصى لصالح منظمة إرهابية"، وُأفرج عنه في اليوم التالي 

بقرار من محكمة الصلح، لكن بشرط إبعاده عن المسجد األقصى والشيخ جّراح ١٥ يومًا وكفالة شخصية.

(٥/١٢): الشرطة تستهدف الصحافي أنس اغبارية برصاصة مطاطية وقنبلة صوت في أم الفحم

استهدفت الشرطة اإلسرائيلية مصّور موقع "رواق" الصحافي أنس اغبارية برصاصة مطاطية أصابته في صدره وبعدها 
بقنبلة صوت، إثر انتهائه من تغطية المواجهات بين عناصر الشرطة وبين شبان فلسطينيين في مدينة أم الفحم.

(٥/١٢): شرطي إسرائيلي يعتدي على الصحافية مالك حسن لمنعها من التصوير في الشيخ جّراح

عناصر  قمع  تصوير  من  لمنعها  المكان،  من  بطردها  وقام  حسن  مالك  الحّرة  الصحافية  على  إسرائيلي  شرطي  اعتدى 
الشرطة لتظاهرة احتجاجية في الشيخ جّراح في القدس.

٩



الشرطة تعتقل الصحافي أحمد عزايزة جنوب الناصرة بسبب منشوراته وتغطيته التطورات  :(٥/١٢)

أيام، بعد استدعائه للتحقيق في مركز شرطة العفولة  الحّر أحمد عزايزة خمسة  اعتقلت الشرطة االسرائيلية الصحافي 
جنوب مدينة الناصرة، بحّجة أن منشوراته على "فايسبوك (Facebook) "تحّرض على العنف، وأن تغطيته التطورات في 

"تحريضية". ُتعتبر  القدس 

(٥/١٣): إصابة المراسل الياس كرام برضوض خالل تغطيته القصف جنوبي عسقالن

تغطيته سقوط  أثناء  غزة،  ُأطلق من  منه  بالقرب  انفجار صاروخ  جّراء  برضوض  كرام  الياس  "الجزيرة"  قناة  أصيب مراسل 
الصواريخ على جنوب مدينة عسقالن.

(٥/١٣): الشرطة تعتقل الفّنان والء سبيت في حيفا وُتحّوله إلى الحبس المنزلي

شبان  بين  اندلعت  التي  المواجهات  توثيقه  خالل  سبيت  والء  الفلسطيني  الفّنان  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت 
فلسطينيين وبين الشرطة اإلسرائيلية في حيفا، وفي اليوم التالي أفرجت عنه وحّولته إلى الحبس المنزلي.

(٥/١٤): الشرطة تستهدف المصّور أحمد الشريف بقنبلة غاز في سلوان

استهدفت الشرطة اإلسرائيلية المصّور الحّر أحمد الشريف بقنبلة غاز، ما أدى إلى إصابته باختناق شديد، خالل تغطيته 
المواجهات بين عناصرها وبين شبان فلسطينيين في قرية سلوان في القدس.

(٥/١٥): الشرطة تستهدف صحافيين بقنابل الصوت والرصاص المطاطي وتصيب أحدهم في أم الفحم

الصحافي  إصابة  إلى  أدى  المطاطي، ما  الصوت والرصاص  بقنابل  الصحافيين  الشرطة اإلسرائيلية عددًا من  استهدفت 
الحّر ينال جبارين بشظايا في قدمه، خالل تغطيتهم المواجهات بين عناصرها وبين شّبان فلسطينيين عند مدخل مدينة 

أم الفحم.

(٥/١٥): شرطي إسرائيلي يستهدف الصحافي عبد الله قضماني بقنبلة صوت في الشيخ جّراح

في  أصابته  صوت  بقنبلة  قضماني  الله  عبد  الصحافي  السعودية  "الشرق"  قناة  مراسل  إسرائيلي  شرطي  استهدف 
قدمه، أثناء تغطيته المواجهات بين شبان فلسطينيين وبين الشرطة اإلسرائيلية في الشيخ جّراح في القدس .

(٥/١٥): المخابرات اإلسرائيلية في حيفا تعتقل الصحافي رشاد العمري بتهمة التحريض على العنف

العنف"، وحّققت  "التحريض على  بتهمة  العمري  رشاد  "المدينة"  اإلسرائيلية في حيفا محّرر صحيفة  المخابرات  اعتقلت 
معه حول عمله الصحافي، وفي اليوم التالي أفرجت محكمة الصلح في حيفا عنه من دون شروط.

(٥/١٦): الشرطة اإلسرائيلية تمنع الصحافية الحّرة نوال حجازي من دخول الشيخ جراح مرتين

التظاهرة  لتغطية  القدس  في  جراح  الشيخ  حي  دخول  من  حجازي  نوال  الحّرة  الصحافية  اإلسرائيلية  الشرطة  منعت 
اإلحتجاجية في الحّي، بسبب عدم حيازتها بطاقة صحافة صادرة من مكتب الصحافة الحكومي اإلسرائيلي، وبعد خمسة 

أيام تم منعها مرة ثانية من دخول الحي للسبب ذاته.
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(٥/١٨): شرطي إسرائيلي ُيصيب المصّور أحمد الشريف برصاصة مطاطية في فّكه في الشيخ جّراح

المواجهات  تغطيته  خالل  فّكه،  في  أصابته  مطاطية  برصاصة  الشريف  أحمد  الحّر  المصّور  إسرائيلي  شرطي  استهدف 
التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وبين عناصر الشرطة اإلسرائيلية في الشيخ جّراح في القدس.

(٥/١٨): الشرطة تستهدف ُمنتجة برصاصة مطاطية وتعتدي على صحافية في باب العمود

استهدفت الشرطة اإلسرائيلية المنتجة في قناة "الجزيرة" اإلنكليزية راما يوسف برصاصة مطاطية أصابتها في فخذها، 
خالل  المبرح،  بالضرب  اللطيف  عبد  لطيفة   "Middle East Eye" موقع  في  الصحافية  على  شرطية  اعتدت  فيما 

تغطيتهما المواجهات التي اندلعت بين عناصرها وبين شبان فلسطينيين في باب العمود في القدس.

(٥/٢١): الشرطة تعتدي بالضرب على خمسة مصّورين في األقصى

اعتدت الشرطة اإلسرائيلية على كّل من مصّور الوكالة الفرنسية أحمد غرابلة، ومصّور وكالة "األناضول" التركية فايز أبو 
رميلة، ومصّور قناة "سي.أن.أن" (CNN) األميركية كريم خضر، ومصّور قناة "أي.بي.سي نيوز" (ABC News) ناصر عطا، 
فلسطينّيين  شّبان  بين  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيتهم  خالل  والدفع،  المبّرح  بالضرب  الزغاري  صالح  الحّر  والمصّور 

وبين عناصر الشرطة اإلسرائيلية في المسجد األقصى في القدس.

(٥/٢٤): مستوطن يمحو رسم غرافيتي في الشيخ جّراح والشرطة تعتقل حقوقيًا حاول ترميمه 

في  جّراح  الشيخ  حّي  في  الجدران  أحد  على  رسمه  تّم  فلسطين،  لخريطة  غرافيتي  رسم  تخريب  على  مستوطن  أقدم 
القدس، كما اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية الحقوقي أياد أبو سنينة خالل محاولته إعادة ترميم الرسم وتصليحه.

(٥/٢٦): المخابرات اإلسرائيلية ُتحّقق مع الفّنان الشعبي معين األعسم بسبب أغنية

عبيدة  "أبو  أغنية  خلفية  على  على مدى ساعتين،  األعسم  الشعبي معين  الفّنان  مع  اإلسرائيلي  المخابرات  جهاز  حّقق 
معذبهم"، في إشارة إلى الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة.

(٥/٢٧): الشرطة تعتقل مراسلة ومصّور قناة الكوفية في القدس وتعتدي عليهما بالضرب

واعتدت  مّكية،  وهبة  والمصّور  حلواني  زينة  المراسلة  ضّم  الذي  "الكوفية"  قناة  طاقم   اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت 
الصلح  التالي مّددت محكمة  اليوم  القدس. وفي  جّراح في  الشيخ  حّي  التظاهرة في  تغطيتهما  أثناء  بالضرب،  عليهما 

في القدس اعتقالهما، ليتم إطالق سراحهما بعد يومين من قرار التمديد.

(٥/٢٩): الشرطة تستهدف الصحافيين بقنابل الصوت في حّي الشيخ جّراح

أثناء تغطيتهم التظاهرة في حّي الشيخ جّراح في  استهدفت الشرطة اإلسرائيلية عددًا من الصحافيين بقنابل الصوت، 
القدس، ولم يتّم تسجيل أي إصابة.

(٥/٣١): الشرطة اإلسرائيلية تعتقل المخرجة االء الداية في باب العمود وُتفرج عنها بشروط

باب  في  األطفال  من  مجموعة  على  شرطي  اعتداء  تصويرها  خالل  الداية،  االء  المخرجة  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت 
العمود في القدس، وأفرجت عنها بعد ساعات بشروط تضّمنت الحبس المنزلي ٥ أيام، واإلبعاد عن البلدة القديمة ١٥ 

يومًا.
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تعّددت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في لبنان خالل شهر أيار/مايو ٢٠٢١، وكان أبرزها اعتداء 
الذوق،  في  جرمانوس  رواد  والمصّور  سعادة  شربل   (MTV) في"  تي  "أم  قناة  مراسل  على  سوريين  شّبان 
وتوقيف شعبة المعلومات الناشط شربل رزوق بسبب يافطة، واستدعاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية 
والرّسام  فيديو،  بسبب  معها  التحقيق  تم  التي  إسبيرانزا  شادن  الممثلة  من  كًال  الفكرية  الملكية  وحماية 

والنحات سمعان خّوام الذي رفض الحضور.

أن  بحجة  لساعات   الكبير"  "الراحل  لفرقة  شقلة"  لك  خد  "قوم  أغنية  "يوتيوب"  موقع  حَجب  ذلك،  إلى 
المحتوى "غير مناسب"، وتقّدم المحامي غسان المولى بإخبار بحّق الصحافية حنين غّدار أمام النيابة العامة 
العسكرية بجرم "التواصل مع العدو"، وأّجلت محكمة المطبوعات الجلسة في قضية اإلعالمي رياض قبيسي 

إلى كانون األول المقبل. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٥/٥): إخبار بحّق الصحافية حنين غّدار أمام النيابة العامة العسكرية بجرم "التواصل مع العدو"

عواضة،  ونبيه  مرتضى  وحسين  نصرالله  وخليل  عواضة  شوقي  اإلعالمّيين  عن  بوكالته  المولى  غسان  المحامي  تقّدم 
بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية بحّق الصحافية حنين غّدار، بجرم "اإلتصال والتواصل مع العدو اإلسرائيلي".

(٥/٧): مكتب جرائم المعلوماتية ُيحّقق مع الممثلة شادن إسبيرانزا بعد استدعائها بسبب فيديو

حّقق مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية مع الممثلة الكوميدية شادن إسبيرانزا بعد يوم على 
(Instagram)، تنتق فيه نظام األذونات في فترة  استدعائها، على خلفية فيديو نشرته على حسابها على "إنستغرام" 

اإلغالق العام األول.

(٥/٢٠): محكمة المطبوعات تؤّجل جلسة اإلعالمي رياض قبيسي إلى كانون األول

أّجلت محكمة المطبوعات دعوى الحق العام ضد اإلعالمي في قناة "الجديد" رياض قبيسي بتهم "القدح والذم" إلى 
٩ كانون األول/ديسمبر المقبل، بعد تقديم وكيلة الدفاع عنه المحامية مايا حبلي الدفوع الشكلية، على خلفية مقابلة 
يوّقع  واهية كي ال  قانونية  أي حجج  القبعة،  داخل  أرانب) من  (بيطّلع  جريصاتي  أن "سليم  "الجديد" قال فيها  له على 

رئيس الجمهورية مراسيم إعفاء بدري ضاهر، وحسن قريطم، وعبد الحفيظ القيسي".

(٥/٢٠): ناخبون سوريون نازحون يعتدون على طاقم قناة "أم تي في" بالعصي والحجارة في الذوق

رواد  والمصّور  المراسل شربل سعادة  الذي ضّم   (MTV) "أم تي في"  نازحون على طاقم قناة  ناخبون سوريون  اعتدى 
في  األوتوستراد  على  حصلت  التي  اإلشكاالت  تغطيتهما  أثناء  والشتم،  بالحجارة  والرشق  بالعصي  بالضرب  جرمانوس، 
السفارة  إلى  طريقهم  في  كانوا  الذين  السوريين  النازحين  وبين  المنطقة  أهالي  بين  والذوق  الملك  يسوع  منطقة 

الرئاسية. السورية لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات 

لبنان 
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"يوتيوب" يحجب أغنية لفرقة "الراحل الكبير" بحجة المحتوى غير المناسب  :(٥/٢٣)

حَجب موقع "يوتيوب" أغنية "قوم خد لك شقلة" لفرقة "الراحل الكبير" اللبنانية، بحجة أن محتوى األغنية التي تتحّدث 
عن األحداث في األراضي الفلسطينية "غير مناسب". وتواصل أفراد من الفرقة مع شركة "يوتيوب" التي أكدت لهم أن 
أغنية  إرهابية"، فأوضحوا لها أن ذلك غير صحيح وأنها  بأن األغنية تتضمن "دعمًا لمنّظمات  الحذف هو االشتباه  سبب 

ساخرة وليس فيها أي دعوة إلى العنف والكراهية، وإثر ذلك تّم رفع الحجب الذي استمر لساعات عّدة.

(٥/٢٤): مكتب "جرائم المعلوماتية" يستدعي الرّسام والنحات سمعان خّوام

أمامه  للمثول  خّوام   سمعان  والنحات  الرّسام  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  استدعى 
صباح اليوم التالي، ورفض األخير المثول.

(٥/٢٥): شعبة المعلومات توقف الناشط شربل رزوق من منزله في بياقوت بسبب يافطة

تعليق  خلفية  على  بياقوت،  في  منزله  من  رزوق  شربل  الناشط  الداخلي  األمن  قوى  في  المعلومات  شعبة  أوقفت 
يافطة عليها صورة للدمار الذي لحق بمرفأ بيروت بعد تفجير ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠ وصورة القاضي غسان عويدات مع 

جملة "شو عملت يا غسان"، وأخلت سبيله في اليوم التالي.
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 ،٢٠٢١ أيار/مايو  شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  نسبيًا  االنتهاكات  وتيرة  خّفت 
وشملت حْجب حكومة النظام موقع "الليرة اليوم" عن مزّودي خدمة اإلنترنت، ومعاقبة "هيئة تحرير الشام" 
الناشط اإلعالمي عمر حاج قدور بثقب بطاقته الصحفية في إدلب، واعتقالها الناشط اإلعالمي محمد الدبل 

مع أخيه من منزلهما في ريف إدلب. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(٥/٧): "هيئة تحرير الشام" ُتعاقب الناشط اإلعالمي عمر قدور بثقب بطاقته الصحفية في إدلب

اإلعالمي  الناشط  إدلب،  في  الشام"  تحرير  "هيئة  لـ  التابعة  اإلنقاذ  حكومة  في  اإلعالمية  العالقات  مكتب  عاقب 
الصحافة في  حّرية  تحّدث فيه عن  الصحافية، على خلفية منشور مرفق بصورة،  بثقب بطاقته  السوري عمر حاج قدور 

سوريا عبر صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

(٥/٧): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشط اإلعالمي محمد الدبل وأخاه من منزلهما في ريف إدلب

من  أخيه  مع  الدبل  نعسان  محمد  السوري  اإلعالمي  الناشط  الشام"،  تحرير  لـ"هيئة  التابع  دركوش  بلدة  مخفر  اعتقل 
أثناء  البلدة  مخفر  رئيس  وبين  بينهما  كالمية  مشاّدة  خلفية  على  إدلب،  محافظة  غرب  دركوش  بلدة  في  منزلهما 
ـ التركية وقضى الحقًا. وهي المرة الثانية التي  إسعافهما صّيادًا أصيب برصاص الجندرمة التركية على الحدود السورية 

تعتقل فيها "الهيئة" الدبل خالل أشهر قليلة.

(٥/١٨): حكومة النظام السوري تحجب موقع "الليرة اليوم" عن مزّودي خدمة اإلنترنت

األجنبية  العمالت  أسعار صرف  بنشر  المتخّصص  اليوم"،  "الليرة  لالتصاالت موقع  السورية  الحكومية  المؤسسة  حجبت 
النظام  حكومة  توجيهات  على  بناء  سوريا،  في  اإلنترنت  خدمة  مزّودي  عن  السورية،  الليرة  مقابل  الثمينة  والمعادن 

السوري.

سوريا

١٤



خالل  األردن  في  اإلعالمية  الساحة  على  الواجهة  إلى  النشر  قضايا  في  والتوقيف  الحبس  لغة  عادت 
شهرأيار/مايو ٢٠٢١، حيث قضت محكمة عّمان بحبس الصحافية سوسن مبيضين ثالثة أشهر بسبب منشور 
نيوز"  "بلكي  اإللكتروني  الموقع  ناشر  بتوقيف  قرارًا  أصدرت  كما  النيابية،  االنتخابات  نتائج  فيه  انتقدت 
على  العام  المّدعي  وافق  فيما  إلكترونية"  "جرائم  قضية  خلفية  على  أسبوع  مدة  العمرو  فادي  الصحافي 

إطالقه بكفالة في اليوم التالي. وفي ما يأتي أهّم التفاصيل:

(٥/١): محكمة عّمان تقضي بحبس الصحافية سوسن مبيضين ثالثة أشهر بسبب منشور

على  أشهر،  ثالثة  مبيضين  سوسن  الصحافية  نيوز"  "ديرتنا  موقع  تحرير  رئيسة  بحبس  عّمان  جزاء  صلح  محكمة  قضت 
على  منشور  في  لها  وانتقادها  األردني،  النيابية  االنتخابات  نتائج  إعالن  بعد  بحقها،  الدولة  من  عام  حق  قضية  خلفية 

حسابها على "فايسبوك". وقد استأنفت القرار ولم يتّم حبسها.

(٥/٣): محكمة عّمان توقف الصحافي فادي العمرو بسبب منشور والمّدعي العام ُيطلقه بكفالة 

أسبوع،  مدة  العمرو  فادي  الصحافي  نيوز"  "بلكي  اإللكتروني  الموقع  ناشر  بتوقيف  قرارًا  عّمان  صلح  محكمة  أصدرت 
وقد  حديثه.  من  اجتزائه  بحجة  الذنيبات،  غازي  النائب  بحقه  بها  تقّدم  شكوى  إثر  إلكترونية"  "جرائم  قضية  خلفية  على 
من  ساعات  بعد  عزمهم  أعلنوا  صحافيون  وكان  بكفالة.  سراحه  إطالق  على  التالي  اليوم  في  العام  المّدعي  وافق 
"تويتر"  على  إلكترونية  حملة  وأطلقوا  تكفيله،  على  الموافقة  تتم  لم  حال  في  تصعيدية  إجراءات  اتخاذ  على  التوقيف 

نّددت بتوقيف صحافي في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

األردن
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ُقتل صحافيان وأصيب ستة آخرون بجروح وُدّمر أكثر من ٢٠ مقّرًا ومكتبًا لمؤسسات إعالمية وصحافية وأربع دور 
خّلفه  دموي  مشهد  في  جزئي  أو  كامل  بشكل  لصحافيين  سيارات  و٣  منزًال  و١٦  ومطبعة  مكتبات  وأربع  نشر 
التي  االعتداءات  تقّل خطورًة ودمويًة  لم  ٢٠٢١، فيما  أيار/مايو  غزة خالل شهر  اإلسرائيلي على قطاع  القصف 
واإلسفنجي  الحّي  بالرصاص  اإلسرائيلية  القوات  استهدفتهم  حيث  الغربية  الضفة  في  سواء  بحقهم  ارُتكبت 
والمعدني المغّلف بالمّطاط وقنابل الصوت والغاز فأصابت ٢١ منهم واعتدت على اثنين بالضرب واعتقلت ثالثًا، 
كما  ومخرجة،  وفّنانًا   ٧ واعتقلت  بالضرب   ١٧ على  واعتدت  منهم   ٢٦ الشرطة  أصابت  حيث  الـ٤٨  أراضي  في  أو 
األجهزة  انتهاكات  من  يسلموا  لم  وكذلك،  ُمخرج.  مع  المخابرات  وحّققت  التغطية  من  صحافية  ُمنعت 
الفلسطينية حيث منع األمن الوقائي في الضفة مصّورًا من التغطية وحّقق مع مخرج، إضافة إلى فْصل مراسل. 
ومنعت "حماس" التعاون مع قناة، فيما حّظرت "واتس اب" حسابات عشرات الصحافّيين، وقّيدت "يوتيوب" بّث 
وأوقف  لبنان  في  ومصّور  مراسل  على  واعُتدي  القطاع.  في  للقرصنة  موقع  وتعّرض  ثالثة،  واسُتغّلت  قناتين 
ناشط واسُتدعي رّسام وممّثلة وُحجبت أغنية عن "يوتيوب"، وقضت محكمة عّمان بحبس صحافية وتوقيف ناشر 

موقع، واعُتقل ناشط في سوريا وعوقب آخر وُحجب موقع.

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:

القصف  نتيجة   ،٢٠٢١ أيار/مايو  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  الدموي  المشهد  سيطر  غزة،  قطاع  في 
 (٥/١١) سعد  ريما  الحّرة  الصحافية  قضت  حيث  القطاع،  في  والحجر  البشر  طاول  الذي  والوحشي  المدّمر  اإلسرائيلي 
ومقّدم البرامج في إذاعة "صوت األقصى" الصحافي يوسف أبو حسين (٥/١٩) إثر استهداف الطائرات الحربية منزليهما 
 ،(٥/١٢) العاطي  عبد  الحميد  وعبد  فسفوس  إيهاب   ،(٥/١١) اللوح  محمد  الصحافّيين  من  كّل  أصيب  فيما  بالصواريخ، 
وعالء سالمة (٥/١٦)، والمصورَين محمد دحالن (٥/١٩) وحاتم عمر (٥/٢٠) بجراح مختلفة أثناء تغطيتهم القصف، والذي 
Associ-) "دّمر أكثر من ٢٠ مؤسسة إعالمية وصحافية محلية،عربية وأجنبية منها قناة "الجزيرة"، وكالة "أسوشيتد برس
ated Press)، صحيفة "فلسطين"، قناة "الكوفية"، وصحيفة "الحياة الجديدة". كما تسّبب القصف المتقّطع والمتفّرق 
تدمير ثالث  إلى  إضافة  القطاع،  أو جزئي في مختلف مناطق  ١٦ منزًال لصحافيين وكّتاب بشكل كامل  أكثر من  بتدمير 

سيارات لصحافّيين وأربع مكتبات وثالث دور نشر ومطبعة بين (١١ و٥/٢٠).

مخالفة  بحّجة  والمصّورين  الصحافيين  من  العشرات  حسابات   (WhatsApp) اب"  "واتس  شركة  حّظرت  ذلك،  إلى 
المباشر  البّث   (YouTube) أية أسباب للحظر (٥/٢٠). وقّيدت شركة "يوتيوب"  إبداء  سياسات الشركة أو حتى من دون 
باستمرار منع  قرارًا  لحكومة "حماس"  التابعة  الداخلية  وزارة  "الجزيرة" و"الغد" على موقعها لساعات، وأصدرت  لقناَتي 
معلومات  لجمع  واستغّلوها  "الميادين"  قناة  وانتحل مجهولون صفة  ومقاطعتها،  "العربية"  قناة  مع  والتعاون  العمل 
العمل  إلى توقفه عن  نيوز" لعملية قرصنة ما أدى  القطاع (٥/١٩)، فيما تعّرض موقع وكالة "شمس  من السكان في 

لساعات (٥/١٣).

التقرير الشهري المختصر
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الحّي  بالرصاص  الفلسطينّيين  والصحافيين  المصّورين  استهداف  اإلسرائيلية  القوات  واصلت  الغربية،  الضفة  وفي 
شحادة  عميد  المراسلين  من  كًال  فأصابت    ،٢٠٢١ أيار/مايو  شهر  خالل  والصوت  الغاز  وقنابل  واإلسفنجي،  والمعدني 
كريم خمايسة  تركمان،  الحق، محمد  عبد  بكر   ، و٥/١٤)  و١٠   ٥) الحيط  و٥/٧)، معتصم سقف   ٥) بحش  الله  عبد   ،(٥/٥)
وعلي سمودي (٥/٧)، خليل أبو عرب (٥/١٤)، والمصّورين محمود خّالف (٥/٥)، هشام أبو شقرة (٥ و٥/١٤)، جهاد القاق، 
حبش،  سامر  اشتية،  جعفر  استيتية،  عمير  و٥/١٤)،   ٧) جرارعة  شادي   ،(٥/٧) بدارنة  وعالء  زواتية  صخر  صوافطة،  رنين 
وعصام الريماوي (٥/١٤)، أحمد العاروري (١٤ و٥/١٥) وجمال رّيان (٥/١٨)، بشكل مباشر أو بحاالت اختناق، كما اعتدت 
على سمودي وبدارنة بالضرب (٥/٧)، خالل تغطيتهم المواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين في مناطق مختلفة من 

الضفة. وكذلك اعتقلت المصّور حازم ناصر على حاجز عناب العسكري (٥/١٢). 

أما فلسطينيًا، فقد حّقق جهاز األمن الوقائي مع المخرج عبد الرحمن ظاهر بسبب منشوراته على "فايسبوك" (٥/١٨)، 
ومنع المصّور أحمد الخطيب من التغطية في جنين (٥/٣٠). فيما فصلت وكالة الصحافة الفرنسية مراسلها في الضفة 

ناصر أبو بكر ألسباب وصفتها بـ"المهنية" (٥/١٠).

الفلسطينّيين خالل شهر  الصحافّيين والمصّورين  بحّق  انتهاكاتها  وتيرة  الشرطة االسرائيلية  الـ٤٨، صّعدت  أراضي  وفي 
أيار/مايو ٢٠٢١، وال سيما خالل تغطيتهم التظاهرات والمواجهات في حّي الشيخ جّراح، وأم الفحم، والمسجد األقصى، 
فاستهدفتهم بقنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة كل من المصّورين صالح الزغاري (٥ و٥/٧)، 
مصطفى الخاروف (٧ و٥/١٠)، براءة أبو رموز، عطا عويسات، عبد العفو زغير وابراهيم السنجالوي (٥/٧)، رجائي الخطيب 
أبو غريبة، رامي الخطيب وأسعد فرات (٥/١٠)، أحمد الشريف (١٤ و٥/١٨)، فايز  إيثار  (٥/٩)، مجد دانيال، ساهر غزاوي، 
أبو رميلة (٧ و٥/١٠)، والصحافّيين غسان أبو عيد وزياد شرباتي (٥/٤)، تورغوت ألب (٧ و٥/١٠)، رماح مفيد وأحمد جردات 
(٥/١٠)، أنس اغبارية ومالك حسن (٥/١٢)، ينال جبارين وعبد الله قضماني (٥/١٥)، ميساء أبو غزالة (٤ و٥/١٠) ولطيفة 
وأحمد  عبيدات  راسم   ،(٥/٨) الصفدي  أحمد  المراسلين  من  كًال  واعتقلت   .(٥/١٨) يوسف  راما  والمنتجة  اللطيف،  عبد 
العمري (٥/١٥) وزينة حلواني (٥/٢٧)، والمصّور وهبة مّكية (٥/٢٧)، والكاتب الصحافي مجد كيال  عزايزة (٥/١٢)، رشاد 
(٥/٩)، والفنان والء سبيت (٥/١٣)، والمخرجة االء الداية (٥/٣١)، إما بسبب تغطية التظاهرات أو بسبب منشورات على 
إلى  إضافة  بالضرب  منهم   ١٤ على  اعتدت  فيما  معهم،  التحقيق  بعد  الحق  وقت  في  عنهم  وأفرجت  "فايسبوك"، 
جّراح  الشيخ  دخول  من  حجازي  نوال  الحّرة  الصحافية  ومنعت   ،(٥/٢١) عطا  وناصر  خضر  وكريم  غرابلة  أحمد  المصّورين 

مرتين (٥/١٦) و(٥/٢١).

مع  المخابرات  وحّققت   ،(٥/١٣) عسقالن  على  القصف  تغطيته  خالل  برضوض  كرام  الياس  المراسل  أصيب  ذلك،  إلى 
الفّنان الشعبي معين األعسم بسبب أغنية (٥/٢٦)، وأقدم مستوطن على تخريب رسم غرافيتي لخريطة فلسطين على 

جدار في حّي الشيخ جّراح (٥/٢٤).

اعتداء شّبان  أبرزها  ٢٠٢١، وكان  أيار/مايو  الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر  لبنان، تعّددت االنتهاكات على  وفي 
سوريين على مراسل قناة "أم تي في" (MTV) شربل سعادة والمصّور رواد جرمانوس في الذوق (٥/٢٠) أثناء مشادات 
رافقت مسيرات لمواطنين سوريين مؤيدين للرئيس السوري بشار األسد خالل تنظيم االنتخابات الرئاسية السورية في 
القاضي غسان عويدات  التمييز  تنتقد مدعي عام  يافطة  رزوق بسبب  الناشط شربل  المعلومات  لبنان، وتوقيف شعبة 
(٥/٢٥)، واستدعاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية كًال من الممثلة شادن إسبيرانزا التي تم 

التحقيق معها بسبب فيديو (٥/٧)، والرّسام والنحات سمعان خّوام الذي رفض الحضور (٥/٢٤).

"غير  المحتوى  أن  بحجة  لساعات  الكبير"  "الراحل  لفرقة  شقلة"  لك  خد  "قوم  أغنية  "يوتيوب"  موقع  حَجب  ذلك،  إلى 
بجرم  العسكرية  العامة  النيابة  أمام  غّدار  حنين  الصحافية  بحّق  بإخبار  المولى  المحامي غسان  وتقّدم   ،(٥/٢٣) مناسب" 
إلى  وذّم"  "قدح  قضية  في  قبيسي  رياض  اإلعالمي  جلسة  المطبوعات  محكمة  وأّجلت   ،(٥/٥) العدو"  مع  "التواصل 

كانون األول المقبل (٥/٢٠).
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وفي سوريا، خّفت وتيرة االنتهاكات نسبيًا على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر أيار/مايو ٢٠٢١، وشملت حْجب 
حكومة النظام موقع "الليرة اليوم" عن مزّودي خدمة اإلنترنت (٥/١٨)، ومعاقبة "هيئة تحرير الشام" الناشط اإلعالمي 
عمر حاج قدور بثقب بطاقته الصحفية في إدلب (٥/٧)، واعتقالها الناشط اإلعالمي محمد الدبل مع أخيه من منزلهما 

في ريف إدلب (٥/٧).

شهرأيار/مايو  خالل  اإلعالمية  الساحة  على  الواجهة  إلى  النشر  قضايا  في  والتوقيف  الحبس  لغة  عادت  األردن،  وفي 
نتائج  فيه  انتقدت  منشور  بسبب  أشهر  ثالثة  مبيضين  سوسن  الصحافية  بحبس  عّمان  محكمة  قضت  حيث   ،٢٠٢١
النيابية (٥/١)، كما أصدرت قرارًا بتوقيف ناشر الموقع اإللكتروني "بلكي نيوز" الصحافي فادي العمرو مدة  االنتخابات 

أسبوع على خلفية قضية "جرائم إلكترونية" (٥/٣) فيما وافق المّدعي العام على إطالقه بكفالة في اليوم التالي.
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