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التقرير الشهري المفصل

رَصد مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، سلسلة من االنتهاكات بحق 
في   ،٢١٢٠ نيسان/أبريل  شهر  خالل  والفّنانين  اإلعالميين  والناشطين  والمصّورين  والمراسلين  الصحافيين 

البلدان األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.

الفلسطينّيين،  والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  انتهاكاتها  في  اإلسرائيلية  السلطات  استرسلت  فقد 
شرطتها  وأصابت  الغربية،  الضفة  في  وكاتبًا  اثنين  واعتقلت  الغاز  بقنابل  منهم  خمسة  قواتها  فاستهدفت 
في  التغطية  من  آخرين  ومنعت  بالضرب  ثالث  على  واعتدت  مطاطية  برصاصة  وزميله  صوت  بقنبلة  مصورًا 
والشتم  بالضرب  إحداهّن  على  فاعتدت  الصحافيات  "حماس" وحكومتها  حركة  أجهزة  ترحم  ولم  الـ٤٨.  أراضي 
بالتجّسس  الضفة  في  السلطة  أمن  توّرط  ملفتًا  وكان  آخر،  مع  وحّققت  واحتجزته  صحافي  على  اعتدت  كما 
سوريا  في  بالرصاص  القتل  من  ناشط  ونجا  وخارجها.  فلسطين  في  وناشطين  صحافّيين  حسابات  وقرصنة 
لبنان  قاضيين في  مناصرو  واعتدى  التغطية.  من  ثالثة صحافيين  وُمنع  مراسل  واحُتجز  آخرون  أربعة  واعُتقل 
ُمخرج  منزل  وناشطتين واستدعت صحافيًا وطّوقت  فّنان  األمنية مع  األجهزة  على مراسلة ومصّور وحققت 
واحُتجز  مختلفة.  بتهم  وقناة  إعالمية  على  واالّدعاء  التغطية  من  مراسل  مْنع  تّم  كما  االستدعاء،  رفضه  إثر 

صحافي في األردن وُرّحل إلى بالده وُمنع النشر في قضية "يومًا" فيما ُمنع بّث مسلسل ُربط بها "نهائيًا". 

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:  

٢



أبرزها  وكان   ،٢٠٢١ نيسان/أبريل  شهر  خالل  لبنان  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت 
اعتداء مناِصري القاضيين غسان عويدات وغادة عون على مصّور صحيفة "النهار" مارك فياض ومراسلة قناة 
 "Embrace" جويس عقيقي، فيما حّقق كل من مكتب تحّري فردان مع المسؤولة اإلعالمية لجمعية "MTV"
هبة دندشلي والناشطة نسرين شاهين بشكوى قدح وذّم، ومخابرات جبل لبنان مع الفنان إيلي مسعد بسبب 
اإلمتثال،  رفض  لكنه  السبب  توضيح  دون  من  قنبور  ميشال  الصحافي  المعلومات  شعبة  واستدعت  أغنية. 

فيما طّوقت القوى األمنية منزل المخرج شربل خليل بعد رفضه االمتثال لإلستدعاء.

النعرات واإلساءة  إثارة  بتهم   "MTV" القاضية غادة عون على اإلعالمية ديما صادق وقناة اّدعت  إلى ذلك، 
إلى رئيس الجمهورية، وُمِنع المراسل ربيع شنطف من تغطية مؤتمر صحافي في بيت الوسط. وفي ما يلي 

التفاصيل: أهم 

(٤/١): القاضية غادة عون تّدعي على اإلعالمية ديما صادق وقناة "إم تي في" بتهم مختلفة

اّدعت النائبة العامة االستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على قناة "إم تي في"  (MTV)ممّثلة برئيس مجلس 
الوطنية  النعرات  "إثارة  بتهم  صادق،  ديما  اإلعالمية  القناة  على  صادق"  "حكي  برنامج  ومقّدمة  المر،  ميشال  إدارتها 
على  عون"،  ميشال  الجمهورية  رئيس  فخامة  إلى  المتكررة  واإلساءة  األمة  عناصر  بين  النزاع  على  والحّض  والمذهبية 
السياسي  الناشط  بقتل  الله"  "حزب  صادق  فيها  اّتهمت  الفائت  شباط/فبراير   ٨ بتاريخ  ُبّثت  البرنامج  من  حلقة  خلفية 

سليم. لقمان 

(٤/٧): مْنع المراسل ربيع شنطف من تغطية مؤتمر صحافي في بيت الوسط

الخارجية  وزير  عقده  الذي  الصحافي  المؤتمر  تغطية  من  شنطف  ربيع  أنترناشونال"  بيروت  "صوت  موقع  مراسل  ُمنع 
المصري سامح شكري بعد لقائه الرئيس المكّلف سعد الحريري في بيت الوسط.

(٤/٩): شعبة المعلومات تستدعي الصحافي ميشال قنبور و٣ أشخاص يالحقونه على دراجات نارية

الصحافي   (Lebanon Debate) ديبايت"  "ليبانون  موقع  ناشر  الداخلي  األمن  قوى  في  المعلومات  شعبة  استدعت 
لطلب  قنبوراإلمتثال  ورفض  السبب.  توضيح  دون  من  التالي  اليوم  صباح  العدلية  الضابطة  أمام  للمثول  قنبور  ميشال 
جل  منطقَتي  بين  تنّقله  خالل  نارية،  دراجات  على  ذاته  اليوم  في  مالحقته  على  أشخاص  ثالثة  عمد  فيما  اإلستدعاء، 

الديب والدورة.

لبنان 
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(٤/٩): مخابرات جبل لبنان تستدعي الفنان إيلي مسعد بسبب أغنية

استدعى مركز مخابرات جبل لبنان في صربا الفنان إيلي مسعد للتحقيق معه حول األغنية التي أطلقها منذ عّدة أشهر 
األغنية  إنتشار  للحّد من  اإلمكان  قدر  "المساهمة  التحقيق  منه خالل  الضابط  حاكمًا عظيمًا"، وطلب  "فقدناَك  بعنوان 
على مواقع التواصل اإلجتماعي لما ُتلحقه من إساءة شخصّية ومعنوّية للمرجعية الكبيرة، وتؤّدي إلى ازدياد الشرخ بين 

اللبناني". المجتمع  أطياف 

(٤/١٣): تحّري قوى األمن ُيحّقق مع الناشطتين هبة دندشلي ونسرين شاهين وُيطلقهما بسند إقامة

 "Embrace" حّقق مكتب تحّري فردان في ثكنة بربر الخازن في قوى األمن الداخلي مع المسؤولة اإلعالمية لجمعية
مزاولة  من  ومنع  وتهديد،  وذّم،  "قدح  شكوى  خلفية  على  استدعائهما،  بعد  شاهين  نسرين  والناشطة  دندشلي  هبة 
المهنة" مقّدمة من المحامي ماجد بويز، على خلفية مشاركتهما في تظاهرة احتجاجية داعمة للناشط جينو رعيدي في 

انتهاء التحقيق معهما ُأطلق سراحهما بسند إقامة. حزيران/يونيو ٢٠٢٠. وبعد 

(٤/١٩): مناِصرو قاضيين يعتدون على المصّور مارك فياض والمراسلة جويس عقيقي أمام العدلية

 "MTV" قناة  ومراسلة  فياض  مارك  "النهار"  صحيفة  مصّور  على  عون  وغادة  عويدات  غسان  القاضيين  مناِصرو  اعتدى 
جويس عقيقي، لمنعهما من استكمال التغطية في محيط قصر العدل لتظاهرتين، واحدة مؤيدة للقاضية عون وأخرى 

عويدات. للقاضي 

(٤/٢٠): القوى األمنية ُتطّوق منزل المخرج شربل خليل بعد رفضه االمتثال لالستدعاء

االمتثال  رفضه  بعد  كسروان،  قضاء  في  ميروبا  بلدة  في  خليل  شربل  المخرج  منزل  األمنية  القوى  من  عناصر  طّوقت 
رضوان  الصحافي  ِقبل  من  بحّقه  مقّدمة  وذّم"  "قدح  شكوى  خلفّية  على  فاريا،  السيمان/  عيون  مخفر  من  الستدعاء 

.(Twitter) "مرتضى بسبب تغريدة على "تويتر
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"هيئة  بين   ،٢٠٢١ نيسان/أبريل  شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  توزعت 
حسينو  خالد  ين  اإلعالميَّ الناشَطين  من  كّالً  "الهيئة"  عناصر  اعتقلت  حيث  "األسايش"،  وقوات  الشام"  تحرير 
الدين  علم  محمد  اإلعالمي  والناشط  إدلب،  في  الزين  محمد  المدني  الحراك  في  والناشط  العاصي  وعامر 
التابعة لإلدارة الذاتية في شمال  الصباغ في ريف حلب الغربي، في حين احتجزت عناصر "األسايش" الكردية 
روسية،  بوساطة  وأطلقته  لساعات  القامشلي  في  حماد  فاضل  السوري  التلفزيون  مراسل  سوريا،  شرق 
المدينة  في  األحداث  تغطية  من  فتاح  وفيفان  عثمان  وهيبار  حماد  مسعود  الصحافّيين  من  كّالً  ومنعت 

نفسها. 
مسّلَحين  إطالق  إثر  الموت  من  الوليد"  "أبو  بـ  المعروف  الحمصي  خالد  اإلعالمي  الناشط  نجا  ذلك،  إلى 

مجهوَلين الرصاص عليه قرب مدينة الباب في ريف حلب. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٤/٥): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشط اإلعالمي خالد حسينو في إدلب من دون معرفة األسباب

اعتقلت عناصر من "هيئة تحرير الشام"، الناشط اإلعالمي السوري خالد حسينو في ريف إدلب الشمالي، واقتادته إلى 
جهة مجهولة، من دون ذكر األسباب.

(٤/٧): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشط في الحراك المدني محمد الزين في إدلب

اعتقلت "هيئة تحرير الشام" الناشط في الحراك المدني محمد الزين من منزله في قرية معراته في جبل الزاوية جنوبي 
بالكفر". "التلّفظ  بتهمة  إدلب، 

(٤/١٠): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشط اإلعالمي محمد الصباغ بتهمة التخابر مع "قسد"

ريف حلب  دارة عزة في  الصباغ، في مدينة  الدين  السوري محمد علم  اإلعالمي  الناشط  الشام"،  تحرير  "هيئة  اعتقلت 
التخابر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). الغربي، بتهمة 

(٤/١٧): "حكومة اإلنقاذ" تعتقل الناشط اإلعالمي عامر العاصي في إدلب بتهمة الشروع بالرشوة

بتهمة  العاصي،  إسماعيل  عامر  السوري  اإلعالمي  الناشط  الشام"،  تحرير  "هيئة  لـ  التابعة  اإلنقاذ"  "حكومة  اعتقلت 
بالرشوة". "الشروع 

(٤/٢٢): "األسايش" تمنع ثالثة صحافيين من تغطية االشتباكات في القامشلي

حماد  مسعود  الصحافيين  من  كّالً  سوريا،  شرق  شمال  في  الذاتية  لإلدارة  التابعة  الكردية  "األسايش"  قوات  منعت 
وميليشيا  األسايش  قوات  بين  دارت  التي  االشتباكات  عن  الناتجة  "األحداث  تغطية  من  فتاح،  وفيفان  عثمان  وهيبار 

للنظام السوري". التابعة  الوطني  الدفاع 

سوريا
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(٤/٢٤): مسّلحان ُيطلقان الرصاص على الناشط اإلعالمي خالد الحمصي في ريف حلب

نجا الناشط اإلعالمي خالد الحمصي المعروف بـ "أبو الوليد"، من الموت، إثر إطالق مسّلَحين مجهوَلين يستقّالن دراجة 
نارية الرصاص عليه قرب مدينة الباب في ريف حلب.

(٤/٢٤): "األسايش" تحتجز مراسل التلفزيون السوري فاضل حماد بالقامشلي وتطلقه بوساطة روسية

الرسمي  السوري  التلفزيون  مراسل  الذاتية في شمال شرق سوريا،  لإلدارة  التابعة  الكردية  "األسايش"  احتجزت قوات 
 ، المدينة  تشهدها  التي  واالشتباكات  األمنية  التوترات  بتغطية  قيامه  إثر  حماد،  فاضل  الصحافي  القامشلي  في 

وأطلقت سراحه بعد ساعات بوساطة روسية.

٦



اإلعالمية  الساحة  على  التطورات  مجمل  على  الحسين  بن  حمزة  األمير  قضية  في  النشر  منع  قرار  طغى 
النائب العام في عّمان حسن العبدالالت أصدر  والثقافية في األردن خالل شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١، ومع أن 
في اليوم التالي قرارًا جديدًا سمح بموجبه بالنشر في القضية "ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية"، إال 
أن ذلك لم يردع التلفزيون األردني عن منع بّث مسلسل أّم الدراهم بحّجة حمله مضمونًا سياسيًا وربطه بما 
البنا في  المصري حسن  الصحافي  األردني  احتجز األمن  إلى ذلك،  األمير حمزة.    أحداث مع قضية  يجري من 

مطار الملكة علياء ورّحله إلى بالده. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(٤/٦): نائب عام عّمان ُيصدر قرار حظر نشر في قضية األمير حمزة بن الحسين

الحسين، بحجة  يتعّلق بقضية األمير حمزة بن  العبدالالت قرار حظر نشر في كل ما  العام في عّمان حسن  النائب  أصدر 
الحفاظ على سرية التحقيقات التي تجريها األجهزة األمنية، بعد انتشار تسجيل صوتي على مواقع التواصل لما جرى من 
حديث بين األمير حمزة ورئيس هيئة األركان في منزل األمير. وشمل الحظر وسائل اإلعالم المرئي والمسموع ومواقع 
التواصل، إضافة إلى حظر نشر وتداول أي صور أو مقاطع مصّورة تتعّلق بالقضية، حتى صدور قرار بخالف ذلك. وفي 

اليوم التالي أصدر العبدالالت قرارًا جديدًا سمح بموجبه بالنشر في القضية "ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية".

(٤/١٣): التلفزيون األردني يمنع بّث مسلسل أّم الدراهم بحّجة حمله مضمونًا سياسيًا     

قّرر التلفزيون الرسمي األردني مْنع بّث المسلسل الرمضاني األردني "أّم الدراهم" للكاتب السوري زكي مارديني، بحّجة 
التلفزيون.  لبّثه على شاشة  رمضان  حلول شهر  قبل  ترويجية  إعالنات  كانت سبقته  أن  بعد  يحمل مضمونًا سياسيًا،  أنه 
مع العلم أن الكاتب أكد عدم ارتباط المسلسل باألحداث األخيرة في األردن، وتحديدًا قضية األمير حمزة، بل هو عمل 

قروي مستوحى من قصص مسرحية عالمية، حتى أن النص ال يحاكي األردن بشكل خاص.

(٤/١٨): األمن األردني يحتجز الصحافي المصري حسن البنا في مطار الملكة علياء وُيرّحله إلى بالده

رّحلت األجهزة األمنية األردنية الصحافي المصري والمعتقل السياسي السابق حسن البنا إلى مصر، إثر وصوله إلى مطار 
تّم  بترحيله. وقد  الفائت قادمًا من مصر واحتجازه في حرمه وصدور قرار  اليوم  الدولي في األردن مساء  الملكة علياء 
ترحيله برفقة ضابط أردني رافقه في الطائرة المتجهة إلى مصر، وسّلمه في مطار القاهرة،  لضابط مصري كان ينتظره. 

وقد أطلقت السلطات المصرية سراح البنا صباح يوم الثالثاء ٢٠ نيسان/أبريل.

األردن
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غزة قطاع 
شهر  خالل  غزة  قطاع  في  الصحافيين  بحّق  انتهاكاتها  وحكومتها  "حماس"  لحركة  التابعة  األجهزة  واصلت 
نيسان/أبريل ٢٠٢١، فاعتدى عنصر من جهاز الضبط الميداني على الصحافية رواء مرشد بالضرب والشتم خالل 
إعدادها تقريرًا شرقي القطاع، واعتدت عناصر من الشرطة على الصحافي سامي الجعبري بالضرب واحتجزته 
لساعات بتهمة الدعوة إلى تظاهرات مساندة للقدس. كما حّقق قسم الجرائم اإللكترونية مع الصحافي صخر 

أبو العون بسبب منشور ينتقد فيه اإلهمال الطّبي. وفي ما يلي أّهم التفاصيل:

(٤/٢٥): أمن "حماس" يعتدي على الصحافية رواء مرشد خالل إعدادها تقريرًا شرقي غزة

اعتدى عنصر من جهاز الضبط الميداني التابع للجهاز العسكري في حركة "حماس"، على مقّدمة البرامج في إذاعة "زمن 
أف أم" المحلية الصحافية رواء مرشد بالضرب والشتم، أثناء إعدادها تقريرًا صحافيًا في إحدى المزارع الحيوية في قرية 

جحر الديك شرقي قطاع غزة.

(٤/٢٦): شرطة "حماس" تعتدي على الصحافي سامي الجعبري وتحتجزه لساعات شرقي غزة

اعتدت مجموعة من عناصر الشرطة التابعة لوزارة داخلية حكومة حركة "حماس" في قطاع غزة، على الصحافي 
الحّر سامي الجعبري في حّي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وحّققت معه على مدى ساعات بتهمة الدعوة إلى 

للقدس. مساندة  تظاهرات 

(٤/٢٩): "مباحث حماس" ُتحّقق مع الصحافي صخر أبو العون بسبب منشور

الصحافي  التابع لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة، مع  العامة  المباحث  اإللكترونية في جهاز  الجرائم  حّقق قسم 
انتقد   (Facebook) "أبو العون مدة ساعتين، على خلفية منشور له على "فايسبوك في الوكالة الفرنسية لألنباء صخر 

فيه اإلهمال الطّبي الذي تعّرض له ابنه داخل أحد المستشفيات الحكومية في القطاع. 

فلسطين

٨



الغربية الضفة 
شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  الفلسطينّيين  الصحافّيين  بحّق  انتهاكاتها  في  اإلسرائيلية  القوات  تمادت 
مطر  ومحمود  صبرا  أبو  وحافظ  بدير  خالد  المراسلين  من  كّالً  الغاز  بقنابل  فاستهدفت   ،٢٠٢١ نيسان/أبريل 
مفيد  والكاتب  عتيق  محمد  الصحافي  واعتقلت  وطولكرم،  نابلس  في  ناصر  حازم  والمصّور  يوسف،  وطارق 
جلغوم على حاجز قرب القدس، والصحافي عالء الريماوي بعد دهم منزله في رام الله وقضت محكمة "عوفر" 
إدارة "فايسبوك" عن توّرط أجهزة  الشهر. وكان ملفتًا ما كشفت عنه  إداريًا شهرًا ونصف  العسكرية بسجنه 
الدول  وبعض  فلسطين  في  وناشطين  صحافيين  حسابات  وقرصنة  بالتجسس  الفلسطينية  السلطة  أمن 

األخرى. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٤/٢١): إدارة "فايسبوك" تكشف توّرط أمن السلطة بقرصنة حسابات صحافيين وناشطين

بأنهم  مستخدموها  يتظاهر  وهمية  حسابات  من  مكّونة  القراصنة  من  مجموعة  تفكيك  عن  "فايسبوك"  إدارة  كشفت 
الحكومة  ومنتقدي  اإلنسان  حقوق  ونشطاء  الصحافيين  مراقبة  وتستهدف  سياسيات،  وناشطات  وصحافيات  شابات 
التابع  الوقائي  األمن  لجهاز  وتتبع  وليبيا،  ولبنان  والعراق  تركيا  في  أقل  وبدرجة  وسوريا،  الفلسطينية  األراضي  في 

الغربية. الضفة  الفلسطينية في  للسلطة 

(٤/٢١): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي عالء الريماوي بعد دهم منزله في رام الله

الريماوي  اعتقلت القوات اإلسرائيلية مراسل قناة "الجزيرة" مباشر ومدير شبكة "جي ميديا" اإلعالمية الصحافي عالء 
العسكرية  العامة  النيابة  قررت  أيام   ٤ وبعد  مجهولة،  جهة  إلى  واقتادته  الله،  رام  مدينة  في  منزله  اقتحامها  بعد 
النيابة  أيام من قرار   ٣ له، وبعد  أي تهمة  توجيه  لمدة ثالثة شهور، من دون  اإلداري  االعتقال  إلى  تحويله  اإلسرائيلية 

العامة، قضت محكمة "عوفر" العسكرية اإلسرائيلية بسجنه شهرًا ونصف الشهر بدًال من ثالثة شهور.

(٤/٢٣): القوات اإلسرائيلية تستهدف المراسل خالد بدير بقنبلة غاز في طولكرم

استهدفت القوات اإلسرائيلية مراسل قناة "الغد" خالد بدير بقنبلة غاز أصابته في قدمه، أثناء تغطيته المواجهات التي 
باعتداءات  وتنديدًا  القدس  أهالي  لدعم  تظاهرة  خالل  فلسطينيين،  شبان  وبين  بينها  طولكرم  مدينة  غرب  اندلعت 

عليهم. اإلسرائيلية  الشرطة 

(٤/٢٣): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي محمد عتيق والكاتب مفيد جلغوم على حاجز قرب القدس

اعتقلت القوات اإلسرائيلية مراسل وكالة "سند" اإلخبارية الصحافي محمد عتيق والكاتب الحّر مفيد جلغوم على حاجز 
"عطروت" العسكري شمال غربي مدينة القدس، ولم ُتعرف أسباب اإلعتقال أو مكان تواجدهما.

(٤/٢٤): القوات اإلسرائيلية تستهدف أربعة مراسلين ومصّورًا بقنابل الغاز جنوب نابلس

استهدفت القوات اإلسرائيلية كًال من مراسل قناة "رؤيا األردنية" حافظ أبو صبرا بقنبلة غاز أصابته في صدره، ومراسل 
قناة "الجزيرة" مباشر طارق يوسف بقنبلة مماثلة أصابته في رأسه، فيما أصيب طاقم قناة "الغد" الذي ضم المراسل 
خالد بدير والمصّور حازم ناصر، ومراسل شبكة "جي ميديا" اإلعالمية محمود مطر باالختناق الشديد نتيجة استنشاقهم 
العسكري  "حوارة"  الجنود وبين شبان فلسطينيين على حاجز  بين  اندلعت  التي  المواجهات  القنابل، خالل تغطيتهم  غاز 

نابلس. ٩جنوب 
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شهر  خالل  الـ٤٨  أراضي  في  الفلسطينّيين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت 
نيسان/أبريل ٢٠٢١، فاستهدفت كًال من المصّور رجائي الخطيب برصاصة مطاطية أصابته في قدمه والمصّور 
محمود عليان بقنابل الصوت، فيما اعتدت على المصّور الحّر وهبة مكية بالضرب المبرح. ومنعت عقد مؤتمر 
منى  الصحافية  هاتف  احتجاز  واصلت  كما  المكان،  من  وطردتهم  الصحافيين  وأبعدت  القدس  في  صحافي 

القواسمي. وفي ما يلي أبرز التفاصيل: 

(٤/٥): الشرطة اإلسرائيلية تواصل احتجاز هاتف الصحافية منى القواسمي 

اإلسرائيلية  الشرطة  من  سابق  استدعاء  على  بناء  القشلة  شرطة  مركز  إلى  القواسمي  منى  الحّرة  الصحافية  توّجهت 
بتاريخ ٢٩ آذار/مارس الماضي، وبعد انتظار ساعة طلبوا منها العودة في اليوم التالي ليتم إبالغها بالتحفظ على هاتفها 

لديهم. الُمصاَدر 

(٤/٨): الشرطة اإلسرائيلية تستهدف المصّور محمود عليان بقنابل الصوت في القدس

استهدفت الشرطة اإلسرائيلية مصّور وكالة "أسوشيتد برس" األميركية (AP) محمود عليان بقنابل الصوت، ما أدى إلى 
إصابته بحروق شديدة، أثناء تغطيته التظاهرة األسبوعية ضد االستيطان في الشيخ جراح في القدس.

(٤/١٧): الشرطة اإلسرائيلية تمنع عقد مؤتمر صحافي في القدس وتطرد الصحافيين

"سان  فندق  في  الفلسطينية،  التشريعية  االنتخابات  إلى  لمرشحين  صحافي  مؤتمر  عقد  اإلسرائيلية  الشرطة  منعت 
بإبعاد الصحافيين وطردهم من المكان، بعدما فرضت قيودًا مشّددة حول الفندق  جورج" في مدينة القدس، وقامت 

وأغلقت مداخله، وأخضعت كل شخص يقترب من المكان للتفتيش واالستجواب.

(٤/٢٢): الشرطة اإلسرائيلية تعتدي على المصّور رجائي الخطيب وتستهدفه برصاصة مطاطية

استهدفت الشرطة اإلسرائيلية مصّور التلفزيون األردني رجائي الخطيب برصاصة مطاطية أصابته في قدمه، كما تعّرض 
العمود  باب  بين عناصرها وبين شبان فلسطينيين في  اندلعت  التي  المواجهات  أثناء تغطيته  اعتقال  للضرب ولمحاولة 

في القدس.

(٤/٢٤): القوات اإلسرائيلية تعتدي على المصّور وهبة مكية خالل تغطيته االعتداءات في القدس

العضالت  في  بتمّزق  إصابته  إلى  أدى  ما  المبرح،  بالضرب  مكية  وهبة  الحّر  المصّور  على  اإلسرائيلية  القوات  اعتدت 
وبرضوض في يده، خالل تغطيته اعتداء المستوطنين على بيوت المواطنين في منطقة الشيخ جراح في القدس.

 أراضي الـ٤٨ 



شهر  خالل  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  انتهاكاتها  في  اإلسرائيلية  السلطات  استرسلت 
الغربية،  الضفة  في  وكاتبًا  اثنين  واعتقلت  الغاز  بقنابل  منهم  خمسة  قواتها  فاستهدفت   ،٢٠٢١ نيسان/أبريل 
من  آخرين  ومنعت  بالضرب  ثالث  على  واعتدت  مطاطية  برصاصة  وزميله  صوت  بقنبلة  مصورًا  شرطتها  وأصابت 
التغطية في أراضي الـ٤٨. كما استعادت أجهزة حركة "حماس" وحكومتها وتيرة انتهاكاتها فاعتدت على صحافية 
بالضرب والشتم كما اعتدت على صحافي واحتجزته وحّققت مع آخر. وكان ملفتًا توّرط أمن السلطة الفلسطينية 

بالتجّسس وقرصنة حسابات صحافّيين وناشطين في فلسطين وخارجها. الغربية  في الضفة 

ونجا ناشط من القتل بالرصاص في سوريا واعُتقل أربعة آخرون واحُتجز مراسل وُمنع ثالثة صحافيين من التغطية. 
واعتدى مناصرو قاضيين في لبنان على مراسلة ومصّور وحققت األجهزة األمنية مع فّنان وناشطتين واستدعت 
صحافيًا وطّوقت منزل ُمخرج إثر رفضه االستدعاء، كما تّم مْنع مراسل من التغطية واالّدعاء على إعالمية وقناة 
بتهم مختلفة. واحُتجز صحافي في األردن وُرّحل إلى بالده وُمنع النشر في قضية "يومًا" فيما ُمنع بّث مسلسل 

ُربط بها "نهائيًا".

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:

اعتداء  أبرزها  وكان   ،٢٠٢١ نيسان/أبريل  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت  لبنان،  في 
"MTV" جويس  قناة  فياض ومراسلة  مارك  "النهار"  القاضيين غسان عويدات وغادة عون على مصّور صحيفة  مناِصري 
دندشلي  هبة   "Embrace" لجمعية  اإلعالمية  المسؤولة  مع  فردان  تحّري  مكتب  من  كل  حّقق  فيما   ،(٤/١٩) عقيقي 
 .(٤/٩) أغنية  إيلي مسعد بسبب  الفنان  لبنان مع  جبل  (٤/١٣)، ومخابرات  نسرين شاهين بشكوى قدح وذّم  والناشطة 
واستدعت شعبة المعلومات الصحافي ميشال قنبور من دون توضيح السبب لكنه رفض اإلمتثال (٤/٩)، فيما طّوقت 
القوى األمنية منزل المخرج شربل خليل بعد رفضه االمتثال لإلستدعاء (٤/٢٠). إلى ذلك، اّدعت القاضية غادة عون على 
ربيع  المراسل  وُمِنع   ،(٤/١) الجمهورية  رئيس  إلى  واإلساءة  النعرات  إثارة  بتهم   "MTV" وقناة  صادق  ديما  اإلعالمية 

شنطف من تغطية مؤتمر صحافي في بيت الوسط (٤/٧).

وفي سوريا، توزعت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١، بين "هيئة تحرير الشام" 
العاصي  وعامر   (٤/٥) حسينو  خالد  ين  اإلعالميَّ الناشَطين  من  كّالً  "الهيئة"  عناصر  اعتقلت  حيث  "األسايش"،  وقوات 
(٤/١٧) والناشط في الحراك المدني محمد الزين (٤/٧) في إدلب، والناشط اإلعالمي محمد علم الدين الصباغ في ريف 
حلب الغربي (٤/١٠)، في حين احتجزت عناصر "األسايش" الكردية التابعة لإلدارة الذاتية في شمال شرق سوريا مراسل 
الصحافّيين مسعود  كّالً من  (٤/٢٤)، ومنعت  روسية  بوساطة  وأطلقته  القامشلي  السوري فاضل حماد في  التلفزيون 
حماد وهيبار عثمان وفيفان فتاح من تغطية األحداث في المدينة نفسها (٤/٢٢). إلى ذلك، نجا الناشط اإلعالمي خالد 

الحمصي من الموت إثر إطالق مسّلَحين مجهوَلين الرصاص عليه قرب مدينة الباب في ريف حلب (٤/٢٤).

التقرير الشهري المختصر
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اإلعالمية  الساحة  التطورات على  الحسين على مجمل  بن  األمير حمزة  النشر في قضية  منع  قرار  األردن، طغى  وفي 
والثقافية خالل شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١، ومع أن النائب العام في عّمان حسن العبدالالت أصدر في اليوم التالي (٤/٧) 
التلفزيون  يردع  لم  أن ذلك  إال  المسؤولية"،  القانون وأحكام  إطار  القضية "ضمن  بالنشر في  قرارًا جديدًا سمح بموجبه 
األمير  أحداث مع قضية  من  يجري  بما  وربطه  حمله مضمونًا سياسيًا  بحّجة  الدراهم  أّم  بّث مسلسل  منع  عن  األردني 
بالده  إلى  ورّحله  علياء  الملكة  مطار  في  البنا  حسن  المصري  الصحافي  األردني  األمن  احتجز  ذلك،  إلى   .(٤/١٣) حمزة 

.(٤/١٨)

انتهاكاتها بحّق الصحافّيين الفلسطينّيين خالل شهر نيسان/أبريل  الضفة الغربية، تمادت القوات اإلسرائيلية في  وفي 
وطارق  مطر  ومحمود  صبرا  أبو  وحافظ  و(٤/٢٤)   (٤/٢٣) بدير  خالد  المراسلين  من  كّالً  الغاز  بقنابل  فاستهدفت   ،٢٠٢١
الصحافي محمد عتيق والكاتب مفيد جلغوم على  نابلس وطولكرم (٤/٢٤)، واعتقلت  ناصر في  يوسف والمصّور حازم 
الله (٤/٢١) وبعد أسبوع قضت محكمة  الريماوي بعد دهم منزله في رام  حاجز قرب القدس (٤/٢٣)، والصحافي عالء 
"عوفر" العسكرية بسجنه إداريًا شهرًا ونصف الشهر. وكان ملفتًا ما كشفت عنه إدارة "فايسبوك" عن توّرط أجهزة أمن 

بالتجسس وقرصنة حسابات صحافيين وناشطين في فلسطين وبعض الدول األخرى (٤/٢١). السلطة الفلسطينية 

وفي قطاع غزة، واصلت األجهزة التابعة لحركة "حماس" وحكومتها انتهاكاتها بحّق الصحافيين خالل شهر نيسان/أبريل 
٢٠٢١، فاعتدى عنصر من جهاز الضبط الميداني على الصحافية رواء مرشد بالضرب والشتم خالل إعدادها تقريرًا شرقي 
الدعوة  بتهمة  لساعات  واحتجزته  بالضرب  الجعبري  الصحافي سامي  الشرطة على  عناصر من  واعتدت   ،(٤/٢٥) القطاع 
إلى تظاهرات مساندة للقدس (٤/٢٦). كما حّقق قسم الجرائم اإللكترونية مع الصحافي صخر أبو العون بسبب منشور 

ينتقد فيه اإلهمال الطّبي (٤/٢٩).

الفلسطينّيين خالل شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١،  تابعت الشرطة اإلسرائيلية اعتداءاتها على الصحافّيين  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
الخطيب  رجائي  والمصّور   (٤/٨) بحروق شديدة  له  الصوت وتسّببت  بقنابل  عليان  المصّور محمود  فاستهدفت كًال من 
بالضرب  الحّر وهبة مكية  المصّور  اعتدت على  (٤/٢٢)، فيما  بالضرب  أصابته في قدمه واعتدت عليه  برصاصة مطاطية 
المبرح (٤/٢٤)، ومنعت عقد مؤتمر صحافي في القدس وأبعدت الصحافيين وطردتهم من المكان (٤/١٧)، كما واصلت 

احتجاز هاتف الصحافية منى القواسمي (٤/٥).
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مؤسسة سمير قصير
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شارع شارل حلو، سن الفيل
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