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رَصد مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، سلسلة من االنتهاكات بحق 
في   ،٢٠٢١ شباط/فبراير  شهر  خالل  والفّنانين  اإلعالميين  والناشطين  والمصّورين  والمراسلين  الصحافيين 

البلدان األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين. 

اللبناني لقمان سليم واجهة األحداث والتطورات واالنتهاكات  الكاتب والناشط السياسي  اغتيال  فقد تصّدر 
على الساحة في لبنان، إال أن السلطات المعنية واألجهزة األمنية المختصة التي توّلت التحقيق في الجريمة 
ومن  المجرمين  لكشف  خيط  أي  إلى  التوصل  إلى  يشير  رسمي  تقرير  أي  شباط/فبراير  نهاية  حتى  ُتصدر  لم 
التي تعمل فيها ووقف بثها في مناطق  القناة  إخبار بحقها وحق  إثر تقديم  وراءهم. وتّم استدعاء إعالمية 
وممثل.  إعالمي  بحق  شكويين  وتقديم  صحافي  وتهديد  ومصّور  مراسل  على  االعتداء  تّم  كما  حزبية،  نفوذ 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  والصحافيين  المصّورين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  السلطات  وواصلت 
صحافي  على  شرطتها  اعتدت  فيما  غاز،  بقنبلة  أحدهما  واستهدفوا  التغطية  من  منهم  اثنين  جنودها  فمنع 
انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة  الـ ٤٨ واحتجزت مصّورًا وباحثًا. وفي حين غابت  أراضي  في 
صحافيًا  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  أجهزة  احتجزت  صحافي،  بتهديد  بلدية  مدير  خرقه  رئاسي"  "بمرسوم 
بمناطق  سوريا  في  االنتهكات  وانحصرت  والسجن.  الغرامة  بين  صحافيًا  محكمتها  وخّيرت  فّنان  مع  وحّققت 

المعارضة حيث اعُتقل ناشط إعالمي وُمنع صحافي من مزاولة المهنة ٦ أشهر.

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:

التقرير الشهري المفصل

٢



الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم على مجمل االنتهاكات على الساحة اإلعالمية  طغت جريمة اغتيال 
والثقافية في لبنان خالل شهر شباط/فبراير ٢٠٢١، بعد العثور عليه مقتوًال بالرصاص داخل سيارته في جنوب 
صادق"  "حكي  برنامجها  من  حلقة  خلفية  على  صادق  ديما  اإلعالمية  الجنائية  المباحث  استدعت  فيما  لبنان، 
الله" بقتله، بعد ثمانية أيام على تقديم إخبار بحّقها وحّق القناة  على قناة "إم تي في" اّتهمت فيها "حزب 
بجرائم "دّس الدسائس والفتن والقدح والذّم واالفتراء وإثارة النعرات المذهبية". وأوقف موّزعو الكايبل بّث 
القناة عن الضاحية الجنوبية ومناطق في البقاع والجنوب بعد ٣ أيام على الحلقة، في حين انتهى شهر شباط 
ولم يصدر عن السلطات المعنية واألجهزة األمنية المختصة أي تقرير رسمي يدل على التوصل إلى أي خيط 

المجرمين. لكشف 

إلى ذلك، اعتدى صاحب فندق على طاقم قناة "أل بي سي آي" الذي ضّم المراسلة بيرال نجار والمصّور بيار 
ض الصحافي هادي األمين  يوسف بالضرب والشتم خالل تصوير المخالفين لقرار اإلغالق في كفرذبيان، وتعرَّ
زياد  الممثل  بحّق  بشكوى  صليبا  طوني  اللواء  من  كل  تقّدم  كما  االستقصائي.  عمله  خلفية  على  للتهديد 
"سكاي  قناة  في  اإلعالمي  بحّق  بشكوى  المذبوح  وسام  والمحامي  الدولة"،  بهيبة  "المّس  بتهمة  عيتاني 
خارجية  بدول  واالستعانة  الطائفية  النعرات  وإثارة  التقاتل  على  "التحريض  بتهمة  قطيش  نديم  عربية  نيوز" 

أبرز التفاصيل: اللبنانيين". وفي ما يلي  لتجويع 

(٢/٤) اغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم بالرصاص في جنوب لبنان

ُعثر على مؤسس مركز "أمم" لألبحاث الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، المعروف بمعارضته الشرسة لـ"حزب الله"، 
من  ساعات  بعد  الجنوب،  في  العدوسية  منطقة  في  سيارته  داخل  ظهره  في  ورصاصة  رأسه  في  رصاصات  بأربع  مقتوًال 
إعالن عائلته عن اختفائه بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في المنطقة. وكان سليم قد تعّرض لعّدة تهديدات أبرزها ما 
لبيروت، حيث تجّمع عدد من األشخاص وألصقوا شعارات تخوينية  الجنوبية  حصل أمام منزله في حارة حريك في الضاحية 

الخائن والعميل" و"المجد لكاتم الصوت". المنزل تضّمنت "لقمان سليم  وتحريضية على مدخل 

(٢/١١): وْقف بّث قناة "أم تي في" عن الضاحية الجنوبية ومناطق في البقاع والجنوب 

أوقف موّزعو القنوات التلفزيونية عبر الكيبل في الضاحية الجنوبية وبعض المناطق في البقاع والجنوب، بّث قناة "أم تي 
في" (MTV) إلى المشتركين، بعد ثالثة أّيام من عرض حلقة لبرنامج "حكي صادق" لإلعالمية ديما صادق على القناة، والتي 

الله" باغتيال لقمان سليم.  اتهمت فيها "حزب 

لبنان 

٣



(٢/١٦): إخبار ضد قناة "إم تي في" واإلعالمية ديما صادق بسبب حلقة تلفزيونية

م المحامي غسان المولى بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد قناة "إم تي في" (MTV) ممّثلة برئيس مجلس إدارتها  تقدَّ
والقدح  والفتن  الدسائس  "دّس  بجرائم  صادق،  ديما  اإلعالمية  القناة  على  صادق"  "حكي  برنامج  ومقّدمة  المر،  ميشال 
والذّم واالفتراء، وإثارة النعرات المذهبية والحّض على النزاع بين الطوائف"، على خلفية حلقة من البرنامج ُبّثت قبل ٨ أيام، 
التي  الجنائية صادق  المباحث  استدعت   ٢٤ شباط/فبراير  وفي  لقمان سليم.  بقتل  الله"  "حزب  فيها صادق  اّتهمت  والتي 

االمتثال لالستدعاء. رفضت 

(٢/١٨): اللواء طوني صليبا يتقّدم بشكوى بحّق الممثل زياد عيتاني بتهمة المّس بهيبة الدولة

تقّدم المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بشكوى بحّق الممثل زياد عيتاني بتهمة "المّس بهيبة الدولة"، على 
أن يمثل أمام القضاء خالل ١٠ أيام من تاريخ تقديم الشكوى. ورفض عيتاني المثول أمام القضاء قبل البّت بالدعوى التي 

تقّدم بها ضد جهاز أمن الدولة.

(٢/١٨): إخبار بحّق اإلعالمي نديم قطيش أمام النيابة العامة بسبب مقابلة على "يوتيوب"

 Sky) "تقّدم المحامي وسام المذبوح بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، بحّق اإلعالمي في قناة "سكاي نيوز
لتجويع  خارجية  بدول  واالستعانة  الطائفية  النعرات  وإثارة  التقاتل  على  "التحريض  بتهمة  قطيش،  نديم  عربية   (News
على  "سردة"  برنامج  في  قطيش  مع  مقابلة  خلفية  على  لبنان"،  على  خارجي  عدوان  لتبرير  والتمهيد  والدعوة  اللبنانيين، 

.(YouTube) "يوتيوب"

(٢/٢١): صاحب فندق يعتدي على طاقم قناة "أل بي سي آي" خالل تصوير المخالفين في كفرذبيان

اعتدى أحد أصحاب الفنادق في منطقة كفرذبيان على فريق عمل قناة "أل بي سي آي" (LBCI) الذي ضّم المراسلة بيرال 
نجار والمصّور بيار يوسف بالضرب والشتم، أثناء تغطيتهما مخالفات المواطنين الذين توّجهوا إلى المناطق الجبلية في ظل 

تطبيق اإلغالق العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

(٢/٢٥): الصحافي هادي األمين يتعّرض للتهديد على خلفية عمله االستقصائي

عمله  خلفية  على  أمهز،  حسن  المدعو  من  عليه  باالعتداء  للتهديد  األمين  هادي  "الجديد"  قناة  في  الصحافي  تعّرض 
على  األمين  حصل  وقد  التركية".  البواخر  ملف  في  العموالت  "دفع  قضية  متابعته  في  وتحديدًا  االستقصائي،  الصحافي 

تسجيل صوتي مسّرب ألمهز يتحّدث فيه أمام بعض الشبان عن تخطيطه لالعتداء عليه.

٤



شهر  خالل  المعارضة  مناطق  في  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  انحصرت 
في  الوكاع  علي  اإلعالمي  الناشط  (قسد)  الديمقراطية"  سوريا  "قوات  اعتقلت  حيث   ،٢٠٢١ شباط/فبراير 
ريف دير الزور، ومنعت "هيئة تحرير الشام" الصحافي األميركي داريل فيلبس المعروف باسم بالل عبد الكريم 

من مزاولة المهنة ٦ أشهر كشرط لإلفراج المبكر عنه في شمال إدلب. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٢/٥): قوات سوريا الديمقراطية تعتقل الناشط اإلعالمي علي الوكاع في ريف دير الزور

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الناشط اإلعالمي علي صالح الوكاع، أثناء تواجده في مستشفى مدينة هجين 
شرق مدينة دير الزور، بحجة محاواته التحدث إلى وفد من التحالف الدولي الذي كان يزور المستشفى، ونقلته بعد ساعات 

من اعتقاله إلى سجن تابع لها في حقل العمر النفطي.

(٢/٢٤): هيئة تحرير الشام ُتفرج عن الصحافي داريل فيلبس بشرط عدم مزاولته المهنة ٦ أشهر

لمدة  المهنة  مزاولة  من  الكريم"  عبد  "بالل  باسم  المعروف  فيلبس  داريل  األميركي  الصحافي  الشام"  تحرير  "هيئة  منعت 
ستة أشهر في إدلب كشرط لإلفراج المبكر عنه، بعدما تّم تخفيض الحكم من عام إلى ستة أشهر، إثر تقّدم وجهاء منطقة 

أطمة  في شمال إدلب بطلب "استرحام" إلى محكمة "الهيئة" مقابل اللتزامه بشروط اإلفراج.

سوريا

٥



ل أي انتهاك على الساحة اإلعالمية والثقافية في األردن خالل شهر شباط/فبراير ٢٠٢١. لم ُيسجَّ

األردن

٦



غزة قطاع 
استمّرت أجهزة حركة "حماس" في مالحقة الصحافّيين والفّنانين على خلفية منشورات في قطاع غزة خالل 
وحّققت  منشور،  بسبب  معه  للتحقيق  سعيد  أحمد  الصحافي  الشرطة  فاحتجزت   ،٢٠٢١ شباط/فبراير  شهر 
إيهاب  الصحافي  خانيونس بسجن  والتشهير، وقضت محكمة  القذف  بتهم  الفّنان حسام خلف  "المباحث" مع 
فسفوس ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وخّيرته بين دفع غرامة أو الحبس لمدة شهرين بشكل فعلي، بتهمة 

"سوء استعمال شبكة اإلنترنت". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

المحكمة ُتخّير الصحافي إيهاب فسفوس بين الغرامة والسجن بتهمة سوء استعمال اإلنترنت  :(٢/٨)

حكمت محكمة صلح خانيونس التابعة لحكومة حركة "حماس"، على الصحافي الحّر إيهاب فسفوس بالسجن ستة أشهر مع 
بتهمة "سوء  لمدة شهرين بشكل فعلي،  الحبس  أو  ١٢٠ دوالرًا)،  (حوالي  ٤٠٠ شيكل  مالية قيمتها  التنفيذ، وغرامة  وقف 
استعمال شبكة اإلنترنت"، على خلفية توثيقه بالفيديو قبل نحو عامين قضية فتى وهو يتعّرض للضرب المبّرح على أيدي 
عناصر من جهاز مباحث خانيونس، ومن ثم االحتجاز والتحقيق من دون موجب قانوني، ونشر المقطع المصّور على حسابه 

"فايسبوك". على 

(٢/١٣): شرطة "حماس" تحتجز الصحافي أحمد سعيد وتحّقق معه بسبب منشور

احتجزت عناصر من الشرطة التابعة لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة مقّدم البرامج في إذاعة "زمن إف إم" الصحافي 
أحمد سعيد للتحقيق معه، وأطلقت سراحه بعد ساعات، إثر شكوى تقّدم بها محاٍم مفصول ضّده، على خلفية منشور له 

"فايسبوك". على 

(٢/١٥): مباحث "حماس" تحتجز الفّنان حسام خلف وُتحّقق معه بسبب منشورات

الشعبي  الفّنان  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابع  العامة  المباحث  جهاز  في  اإللكترونية  الجرائم  قسم  احتجز 
حسام خلف، للتحقيق معه  بتهم "القذف والتشهير" بحّق موظف يعمل في اإلعالم الحكومي، وبتهمة "شتم المقاومة 

والتقليل من قيمتها" من خالل منشورات له وأعماله الفنية.

فلسطين

٧



الغربية الضفة 
شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  الفلسطينّيين  المصّورين  على  تضييقها  اإلسرائيلية  القوات  تابعت 
شباط/فبراير ٢٠٢١، فمنعت المصّوَرين ناصر أشتية ومجدي محمد من تغطية فعالية شعبية جنوب األغوار 

كما استهدفت مجّندة محمد بقنبلة غاز.

أواخر  في  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أصدره  الذي  الرئاسي  المرسوم  أرخى  فقد  فلسطينيًا،  أما 
تتعلق  ألسباب  واالعتقال  والتوقيف  واالحتجاز  المالحقة  وحظر  العامة  الحريات  بتعزيز  والقاضي  الشهر، 
بحّرية الرأي، ظالله اإليجابية على الساحة، إذ غابت انتهاكات األجهزة األمنية ولم ُيسّجل سوى تهديد مدير 

بلدية الصحافي جورج قنواتي بالضرب بسبب منشورات. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٢/٣): مدير بلدية ُيهّدد الصحافي جورج قنواتي داخل "راديو بيت لحم ٢٠٠٠" بسبب منشورات

أقدم مدير بلدية بيت ساحور مهند شاهين على شتم مدير "راديو بيت لحم ٢٠٠٠" الصحافي جورج قنواتي وتهديده بالضرب 
.(Facebook)  "داخل مقّر الراديو في مدينة بيت لحم، على خلفية منشورات لقنواتي على "فايسبوك

(٢/٢٧): القوات اإلسرائيلية تمنع المصّوَرين ناصر أشتية ومجدي محمد من التغطية جنوب األغوار

 (AP) األميركية  برس"  "أسوشيتد  أشتية، ومصّور وكالة  ناصر  اإلخبارية   "٩٠ اإلسرائيلية مصّور وكالة "فالشا  القوات  منعت 
جنوب  أقصى  الفلسطينية   - األردنية  الحدود  على  الساكوت  عين  منطقة  قرب  شعبية  فعالية  تغطية  من  محمد  مجدي 

األغوار، وأطلقت إحدى المجّندات قنبلة غاز باتجاه محمد قبل أن يغادرا تحت تهديد السالح.

٨



واصلت الشرطة اإلسرائيلية انتهاكاتها بحق الصحافّيين والمثّقفين الفلسطينّيين في أراضي الـ٤٨ خالل شهر 
العنف،  ضد  تظاهرة  تغطيته  خالل  مصاروة  معتصم  الصحافي  على  بالضرب  فاعتدت   ،٢٠٢١ شباط/فبراير 
التحريض وأطلقت سراحه بكفالة، والباحث جمال  بتهمة  المصّور أحمد جالجل ست ساعات  واحتجزت كّالً من 
أهم  يلي  ما  وفي  األقصى.  المسجد  عن  بإبعاده  قرار  مع  سراحه  وأطلقت  إعالمية  مقابلة  بسبب  عمرو 

التفاصيل:

(٢/٢١): الشرطة اإلسرائيلية ُتحّقق مع الباحث جمال عمرو وُتبعده عن "األقصى" بسبب مقابلة

له  المسكوبية، على خلفية مقابلة  الدكتور جمال عمرو في مركز شرطة  الباحث والمحاضر  الشرطة اإلسرائيلية مع  حّققت 
المسجد  عن  بإبعاده  قرار  مع  ساعات،  بعد  سراحه  إطالق  وتّم  واالستيطان،  القدس  بقضايا  تتعّلق  اإلعالم  وسائل  على 

االقصى لمدة ١٠ أيام.

(٢/٢٣): الشرطة اإلسرائيلية تحتجز الصحافي أحمد جالجل ست ساعات بتهمة "التحريض"

احتجزت الشرطة اإلسرائيلية المصّور الحّر أحمد جالجل مدة ست ساعات، بعد تغطيته فعالية فلسطينية في منطقة الطور 
في مدينة القدس، بتهمة التحريض بناًء على قانون السيادة اإلسرائيلي، وتم إطالق سراحه بكفالة على أن يعود للتحقيق 

إذا تّم استدعاؤه الحقًا.

(٢/٢٦): الشرطة اإلسرائيلية تعتدي بالضرب على الصحافي معتصم مصاروة في أم الفحم

اعتدت الشرطة اإلسرائيلية على مراسل موقع "بكرا" اإللكتروني الصحافي معتصم مصاروة بالضرب المبرح، خالل تغطيته 
تظاهرة ضد العنف في مدينة أم الفحم في حيفا، احتجاجًا على تفّشي العنف في المدينة.

 أراضي الـ٤٨ 
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على  واالنتهاكات  والتطورات  األحداث  واجهة  سليم  لقمان  اللبناني  السياسي  والناشط  الكاتب  اغتيال  تصّدر   
الساحة في لبنان خالل شهر شباط/فبراير ٢٠٢١، إال أن السلطات المعنية واألجهزة األمنية المختصة التي توّلت 
التوصل إلى أي خيط لكشف  إلى  الجريمة لم ُتصدر حتى نهاية شباط/فبراير أي تقرير رسمي يشير  التحقيق في 
بثها  التي تعمل فيها ووقف  القناة  إخبار بحقها وحق  إثر تقديم  المجرمين ومن وراءهم. وتّم استدعاء إعالمية 
إعالمي  بحق  شكويين  وتقديم  صحافي  وتهديد  ومصّور  مراسل  على  االعتداء  تّم  كما  حزبية،  نفوذ  مناطق  في 
الضفة  في  الفلسطينيين  والصحافيين  المصّورين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  السلطات  وواصلت  وممثل. 
على  شرطتها  اعتدت  فيما  غاز،  بقنبلة  أحدهما  واستهدفوا  التغطية  من  منهم  اثنين  جنودها  فمنع  الغربية 
في  الفلسطينية  السلطة  أجهزة  انتهاكات  غابت  حين  وفي  وباحثًا.  مصّورًا  واحتجزت  الـ٤٨  أراضي  في  صحافي 
الضفة "بمرسوم رئاسي" خرقه مدير بلدية بتهديد صحافي، احتجزت أجهزة حركة "حماس" في قطاع غزة صحافيًا 
بمناطق  سوريا  في  االنتهكات  وانحصرت  والسجن.  الغرامة  بين  صحافيًا  محكمتها  وخّيرت  فّنان  مع  وحّققت 

المعارضة حيث اعُتقل ناشط إعالمي وُمنع صحافي من مزاولة المهنة ٦ أشهر.

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:

الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم المعروف بمعارضته  لبنان، طغت جريمة اغتيال مؤسس مركز "أمم" لألبحاث  في 
العثور  بعد   ،٢٠٢١ والثقافية خالل شهر شباط/فبراير  الساحة اإلعالمية  االنتهاكات على  الله"، على مجمل  لـ"حزب  الشرسة 
على  صادق  ديما  اإلعالمية  الجنائية  المباحث  استدعت  فيما   ،(٢/٤) لبنان  جنوب  في  سيارته  داخل  بالرصاص  مقتوًال  عليه 
خلفية حلقة من برنامجها "حكي صادق" على قناة "إم تي في" اّتهمت فيها "حزب الله" بقتله (٢/٢٤)، بعد ثمانية أيام على 
 ،(٢/١٦) المذهبية"  النعرات  وإثارة  واالفتراء  والذّم  والقدح  والفتن  الدسائس  "دّس  بجرائم  القناة  وحّق  بحّقها  إخبار  تقديم 
 .(٢/١١) الحلقة  أيام على   ٣ البقاع والجنوب بعد  الجنوبية ومناطق في  الضاحية  القناة عن  بّث  الكايبل  فيما أوقف موّزعو 
التوصل  تقرير رسمي يدل على  المختصة أي  المعنية واألجهزة األمنية  السلطات  وانتهى شهر شباط/فبراير ولم يصدر عن 

إلى أي خيط لكشف المجرمين.
إلى ذلك، اعتدى صاحب فندق على طاقم قناة "أل بي سي آي" الذي ضّم المراسلة بيرال نجار والمصّور بيار يوسف بالضرب 
خلفية  على  للتهديد  األمين  هادي  الصحافي  ض  وتعرَّ  ،(٢/٢١) كفرذبيان  اإلغالق في  لقرار  المخالفين  تصوير  والشتم خالل 
بهيبة  "المّس  بتهمة  عيتاني  زياد  الممثل  بحّق  بشكوى  صليبا  اللواء طوني  من  كل  تقّدم  كما   .(٢/٢٥) االستقصائي  عمله 
بتهمة  قطيش  نديم  عربية  نيوز"  "سكاي  قناة  في  اإلعالمي  بحّق  بشكوى  المذبوح  وسام  والمحامي   ،(٢/١٨) الدولة" 

اللبنانيين" (٢/١٨). النعرات الطائفية واالستعانة بدول خارجية لتجويع  التقاتل وإثارة  "التحريض على 

التقرير الشهري المختصر
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 ،٢٠٢١ المعارضة خالل شهر شباط/فبراير  مناطق  والثقافية في  اإلعالمية  الساحة  االنتهاكات على  انحصرت  سوريا،  وفي 
"هيئة  (٢/٥)، ومنعت  الزور  دير  ريف  الوكاع في  علي  اإلعالمي  الناشط  (قسد)  الديمقراطية"  "قوات سوريا  اعتقلت  حيث 
تحرير الشام" الصحافي األميركي داريل فيلبس المعروف باسم بالل عبد الكريم من مزاولة المهنة ٦ أشهر كشرط لإلفراج 

المبكر عنه في شمال إدلب (٢/٢٤).

ل أي انتهاك على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر شباط/فبراير ٢٠٢١. وفي األردن، لم ُيسجَّ
 ،٢٠٢١ شباط/فبراير  شهر  خالل  الفلسطينّيين  المصّورين  على  تضييقها  اإلسرائيلية  القوات  تابعت  الغربية،  الضفة  وفي 
محمد  مجّندة  استهدفت  كما  األغوار  جنوب  شعبية  فعالية  تغطية  من  محمد  ومجدي  أشتية  ناصر  المصّوَرين  فمنعت 

بقنبلة غاز (٢/٢٧).

والقاضي  الشهر،  أواخر  في  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أصدره  الذي  الرئاسي  المرسوم  أرخى  فقد  فلسطينيًا،  أما 
على  اإليجابية  ظالله  الرأي،  بحّرية  تتعلق  ألسباب  واالعتقال  والتوقيف  واالحتجاز  المالحقة  وحظر  العامة  الحريات  بتعزيز 
بسبب  بالضرب  قنواتي  جورج  الصحافي  بلدية  مدير  تهديد  سوى  ُيسّجل  ولم  األمنية  األجهزة  انتهاكات  غابت  إذ  الساحة، 

منشورات (٢/٣).

شهر  خالل  منشورات  خلفية  على  والفّنانين  الصحافّيين  مالحقة  في  "حماس"  حركة  أجهزة  استمّرت  غزة،  قطاع  وفي 
"المباحث" مع  (٢/١٣)، وحّققت  للتحقيق معه بسبب منشور  أحمد سعيد  الصحافي  الشرطة  ٢٠٢١، فاحتجزت  شباط/فبراير 
الفّنان حسام خلف بتهم القذف والتشهير (٢/١٥)، وقضت محكمة خانيونس بسجن الصحافي إيهاب فسفوس ستة أشهر 
اإلنترنت"  استعمال شبكة  "سوء  بتهمة  بشكل فعلي،  لمدة شهرين  الحبس  أو  غرامة  بين دفع  وخّيرته  التنفيذ،  مع وقف 

.(٢/٨)
شهر  خالل  الفلسطينّيين   والمثّقفين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  واصلت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
واحتجزت   ،(٢/٢٦) العنف  تظاهرة ضد  تغطيته  الصحافي معتصم مصاروة خالل  على  بالضرب  فاعتدت   ،٢٠٢١ شباط/فبراير 
بسبب  عمرو  جمال  والباحث   ،(٢/٢٣) بكفالة  سراحه  وأطلقت  التحريض  بتهمة  ساعات  ست  جالجل  أحمد  المصّور  من  كّالً 

مقابلة إعالمية وأطلقت سراحه مع قرار بإبعاده عن المسجد األقصى (٢/٢١).
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