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التقرير الشهري المفصل

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

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

وأصيب  بقذيفة  إعالمي  ُقِتل  حيث  سوريا،  في  االنتهاكات  ساحة  على  مكانته  الدموي  العنف  استعاد  فقد 
دهم  بعد  آخرون  أربعة  واعُتقل  مراسل  سيارة  وُفّجرت  بسكين  كاريكاتور  رسامة  وُطعنت  برصاصتين  ناشط 
الضفة  في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  وواصلت  منازلهم. 
الفلفل  بغاز  وخمسة  الصوت  بقنابل  واثنين  بالمّطاط  المغّلف  بالرصاص  منهم  ثالثة  فاستهدفت  الغربية 
والدفع بشّدة واقتحمت مركزًا للبحوث، واعتدت الشرطة في اراضي الـ٤٨ على مراسلة واستهدفت مراسًال 
صحافي  على  "حماس"  أجهزة  اعتدت  حين  وفي  آخرين.  ثالثة  عمل  مستوطنون  وعرقل  العادمة  بالمياه 
المادة  الفلسطينية  السلطة  ألغت  الحفالت،  إقامة  من  وفندقًا  مطربًا  ومنعت  ومصّورًا  مراسًال  واحتجزت 
بالضرب  صحافّيين  ثالثة  على  أجهزتها  واعتدت  رأيه،  عن  بالتعبير  الرسمي  للموظف  تسمح  التي  القانونية 
واحتجزت اثنين وصادرت هاتَفي ثالث لمنعه من التصوير وأغلقت مكتبًا إعالميًا. واستهدفت القوى األمنية 
وزير  منزل  أمام  آخَرين  على  واعتدت  بالحجارة  ومصّوَرين  للدموع  مسّيلة  بقنابل  ومراسًال  مصّورًا  اللبنانية 
تغطيتهم  خالل  عينه  في  بحجر  آخر  وأصيب  مصّورين  ستة  على  اإلطفاء  فوج  عناصر  اعتدت  فيما  الداخلية 
في  صحافي  على  االعتداء  د  وتجدَّ طرابلس  في  صوتية  قنبلة  بشظايا  مصّور  وأصيب  بيروت،  في  التظاهرات 
ومنعت  إلكترونية.  مواقع  ثالثة  أصحاب  على  عي  وادُّ صحافية  مع  وُحّقق  صحافي  اسُتدعي  كما  الجنوب، 

الشرطة األردنية الصحافّيين من التغطية في مستشفى فيما اسُتدعي صحافي ومصّور للتحقيق.

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:

٢



 ،٢٠٢١ تموز/يوليو  لبنان خالل شهر  عليهم في  واالعتداء  والمصّورين  الصحافيين  استهداف  وتيرة  تصاعدت 
جابر  خلدون  "الثورة"  تلفزيون  مراسل  األمنية  القوى  استهدفت  حيث  التظاهرات  تغطيتهم  أثناء  سيما  وال 
"MTV" فادي سكاف ومصّور  قناة  للدموع، ومصّور  المسّيلة  بالقنابل  "النهار" حسام شبارو  ومصّور صحيفة 
"النشرة" محمد  بالضرب والدفع على مصّور موقع  اعتدت  بالحجارة، كما  الوطن" فضل عيتاني  "نداء  صحيفة 
سلمان ومصّور تلفزيون "الجديد" سالم يونس أمام منزل وزير الداخلية محّمد فهمي، بينما اعتدت عناصر من 
فوج إطفاء بيروت بالضرب والدفع على ُكّل من مراسل قناة "LBCI" صالح فتوح، المصّور حسام شبارو، مصّور 
 (AP) "موقع "المدن" اإللكتروني مصطفى جمال الدين، المصّور فضل عيتاني، مصّور وكالة "أسوشيتد برس
بالل حسين ومصّور الوكالة الصينية بالل جويش، في منطقة الكرنتينا. وتعرض اإلعالمي كامل جابر لالعتداء 
أحمد  الصحافي  اإلخبارية  "النهار"  وكالة  تحرير  رئيس  أصيب  بينما  قديمة،  تغريدة  بسبب  جنوبية  بلدة  في 
الجزيرة خالد حبشيتي بشظايا قنبلة صوتية  العربية، ومصّور قناة  الجامعة  بالقرب من  عثمان بحجر في عينه 

في طرابلس.

مكتب  وحّقق  تلفزيونية،  مقابلة  بسبب  الشوفي  فراس  الصحافي  الجنائية  المباحث  استدعت  ذلك،  إلى 
مكافحة جرائم المعلوماتية مع الصحافية شيرين حنا بسبب مقال. وفيما كّلف النائب العام التمييزي الحالي 
المسؤول عن  بمالحقة  الفكرية  الملكية  المعلوماتية وحماية  جرائم  القاضي غسان عويدات مكتب مكافحة 
أمام  بدعوى  ميرزا  سعيد  القاضي  السابق  التمييزي  العام  النائب  تقّدم  التواصل،  مواقع  على  صورة  تعديل 
النيابة العامة التمييزية ضد أصحاب ومشّغلي ثالثة مواقع إلكترونية بجرم القدح والذّم واالفتراء. وفي ما 

التفاصيل: أبرز  يلي 

(٧/١): المباحث الجنائية تستدعي الصحافي فراس الشوفي على خلفية مقابلة تلفزيونية

 " "األخبار  جريدة  في  والصحافي  اإلجتماعي"  القومي  "السوري  الحزب  في  اإلعالم  عميد  الجنائية  المباحث  استدعت 
فراس الشوفي، على خلفية شكوى مقّدمة من رئيس حزب "القّوات اللبنانّية" سمير جعجع بسبب مقابلة له على قناة 
"الجديد" خالل شهر أيار/مايو الماضي، ورفض الشوفي اإلمتثال لطلب االستدعاء وطلب بتحويل الدعوى إلى محكمة 

المطبوعات.

(٧/١): تكلّيف "مكتب جرائم المعلوماتية" بمالحقة المسؤول عن تعديل صورة على مواقع التواصل

وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  رئيس  عويدات  غسان  القاضي  التمييز  محكمة  لدى  العام  النائب  كّلف 
الملكية الفكرية بإجراء االستقصاءات الالزمة لتحديد هوية الشخص الذي أقدم على تعديل صورة انتشرت على مواقع 
التبانة  (باب  ومعنَونة  يديه  بين  طفًال  يحمل  لرجل  والعائدة  الماضي،  حزيران/يونيو   ٣٠ في  اإلجتماعي  التواصل 
أسباب  حول  واستجوابه  بإحضاره  وطالب  األمن"  زعزعة  "بهدف  طرابلس  في  الُتقطت  بأنها  الغير  إليهام   (٢٠٢١/٦/٣٠

وظروف إقدامه على ذلك وتحديد هوية مموليه.

(٧/٥): مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ُيحّقق مع الصحافية شيرين حنا بسبب مقال

حّقق مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية مع رئيسة تحرير موقع "جزين تحكي" شيرين حنا، على 
(بلدتي...  لها تحت عنوان  بكاسين حبيب فارس، على خلفية مقال  بلدية  رئيس  خلفية شكوى "قدح وذم" مقّدمة من 
بلدية  المكنونية جوزيف عون، ورئيس  بلدية  بكاسين حبيب فارس، ورئيس  بلدية  رئيس  انتقدت فيه كًال من  أحق)،  من 

."MTV" جزين خليل حرفوش، بعد مشاركتهم في حلقة لبرنامج بلدتي الذي ُيعرض على قناة

لبنان 

٣



٤

(٧/٨): القاضي سعيد ميرزا يتقّدم بدعوى قدح وذّم وافتراء ضّد أصحاب ثالثة مواقع إلكترونية

ومشّغل  صاحب  ضد  التمييزية،  العامة  النيابة  أمام  بدعوى  ميرزا  سعيد  القاضي  السابق  التمييزي  العام  النائب  تقّدم 
 VDL" وصاحب ومشّغل موقع "إذاعة البقاع الغربي" على "فايسبوك"، وصاحب ومشّغل موقع ،"Striker LB" موقع
لبنانيين  أسماء  تتضّمن  أخبارًا  نشرها  خلفية  على  واالفتراء،  والذم  القدح  بجرائم  التحقيق،  يظهره  من  وكل   ،"News
توليه  الناس خالل سنوات  ابتزاز  من  جناها  دوالر  مليون   ٣٠٠ يملك  ميرزا  "القاضي  وأن  العام"،  المال  بـ"نهب  متوّرطين 

التمييزية. العامة  النيابة  مهام 

(٧/١٣): قوى األمن تعتدي على مصّوَرين وتصيب ٣ ومراسًال بقنابل الغاز والحجارة في قريطم

ومصّور  جابر  خلدون  "الثورة"  تلفزيون  مراسل  من  ُكًال  الداخلي  األمن  قوى  في  الشغب  مكافحة  عناصر  استهدفت 
"نداء  صحيفة  ومصّور  سكاف  فادي   "MTV" قناة  ومصّور  للدموع،  المسّيلة  بالقنابل  شبارو  حسام  "النهار"  صحيفة 
الوطن" فضل عيتاني بالحجارة، كما اعتدت بالضرب والدفع على مصّور موقع "النشرة" محمد سلمان ومصّور تلفزيون 
وقفة  خالل  متظاهرين  وبين  األمنية  القوى  بين  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيتهم  خالل  يونس،  سالم  "الجديد" 
احتجاجية ألهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت أمام منزل وزير الداخلية محّمد فهمي في قريطم، للمطالبة برفع الحصانات.

(٧/١٥): إصابة الصحافي أحمد عثمان بحجر في عينه بالقرب من الجامعة العربية

المباشرة  تغطيته  أثناء  اليسرى،  عينه  في  بحجر  عثمان  أحمد  الصحافي  اإلخبارية  "النهار"  وكالة  تحرير  رئيس  أصيب 
للمواجهات التي اندلعت بين مناصري "تيار المستقبل" وبين عناصر الجيش بالقرب من الجامعة العربية في بيروت، بعد 

إعالن الرئيس المكّلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

(٧/١٦): إصابة مصّور قناة الجزيرة خالد حبشيتي بشظايا قنبلة صوتية في طرابلس

تغطيته  أثناء  أمامه،  انفجرت  المصدر  مجهولة  صوتية  قنبلة  بشظايا  حبشيتي  خالد  "الجزيرة"  قناة  مصّور  أصيب 
المواجهات التي اندلعت بين أهالي جبل محسن والجيش اللبناني في طرابلس، بعد قطع األهالي الطريق العام احتجاجًا 

على انقطاع الكهرباء وفقدان مادة المازوت.

(٧/٢٠): االعتداء يتجّدد على اإلعالمي كامل جابر بسبب التغريدة عن قطع طريق كفررمان

اعتدى ابن نائب رئيس بلدية كفررمان محمود سالمة على رئيس فرع المجلس الثقافي للبنان الجنوبي ورئيس "جمعية 
بيت المصّور في لبنان" اإلعالمي كامل جابر، بالضرب والشتم والتهديد بالقتل قرب منزل قريبه في بلدة كفررمان في 
إلى منزل جابر في  تؤدي  تتعلق بقطع طريق  "تويتر"، ومشاكل سابقة  تغريدة قديمة على  النبطية، على خلفية  قضاء 

البلدة.

(٧/٢٩): عناصر من فوج إطفاء بيروت تعتدي على مراسل و٥ مصوّرين في الكرنتينا

صحيفة  مصّور  فتوح،  صالح   "LBCI" قناة  مراسل  من  ُكّل  على  والدفع  بالضرب  بيروت  إطفاء  فوج  من  عناصر  اعتدت 
فضل  الوطن"  "نداء  صحيفة  مصّور  الدين،  جمال  مصطفى  اإللكتروني  "المدن"  موقع  مصّور  شبارو،  حسام  "النهار" 
زيارة  أثناء  جويش،  بالل  "الصينية"  الوكالة  ومصّور  حسين  بالل   (AP) األميركية  برس"  "أسوشيتد  وكالة  مصّور  عيتاني، 

العب كرة القدم البرازيلي رونالدينو مقّر فوج اإلطفاء في منطقة الكرنتينا.



شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  واجهة  إلى  الدموي  العنف  عاد 
تموز/يوليو ٢٠٢١، حيث ُقتل إعالمي الدفاع المدني السوري همام العاصي بقذيفة روسية في ريف إدلب، 
وطعن ملّثمان مجهوالن رسامة الكاريكاتور العاملة في المركز الصحفي السوري هديل إسماعيل في مدينة 
عناصر  يد  اليسرى على  برصاصتين في قدمه  المحمد  اإلعالمي عاطف  الناشط  ريف حلب، وأصيب   اعزاز في 
مباشر"  "الجزيرة  قناة  مراسل  وُفّجرت سيارة  الغربي،  درعا  ريف  السوري في  للنظام  التابعة  الرابعة  الفرقة 

قصّي األحمد بعبوة ناسفة في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

إلى ذلك، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ذات الغالبية الكردية، مدير مكتب صحيفة "كوردستان" 
اللجنة  وعضو   "TV "كوردستان  لفضائية  السابق  والمراسل  مال،  العابدين  زين  الدين  عز  القامشلي  في 
"أرك"  مؤسسة  ومراسل  شالل،  أحمد  صالح  محمد  اإلعالمي  الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  المنطقية 
اإلعالمية (ARKTV) برزان حسين لياني في الحسكة، ومدير منظمة حماية البيئة والتنمية المستدامة عصام 

العجيل في دير الزور. وفي ما يأتي أهم التفاصيل:

(٧/١٦): مجهوالن يطعنان رسامة الكاريكاتور هديل إسماعيل بعد أسابيع من تهديدها في حلب

اعزاز في  مدينة  إسماعيل في  السوري هديل  الصحفي  المركز  العاملة في  الكاريكاتور  رسامة  ملّثمان مجهوالن  طعن 
مجهولين  ِقبل  من  استدراجها  ومحاولة  تهديدها  من  قليلة  أسابيع  بعد  الخلف،  من  خاصرتها  في  بسكين  حلب،  ريف 

انتقاد سياسيين معارضين. التوّقف عن  طلبوا منها 

(٧/١٧): مقتل إعالمي الدفاع المدني السوري همام العاصي بقذيفة روسية في ريف إدلب

قصف  إثر  العاصي،  همام  المنظمة  في  المتطّوع  اإلعالمي  الناشط  مقتل  السوري"،  المدني  "الدفاع  منظمة  أعلنت 
بعد  الجنوبي،  إدلب  ريف  الزاوية في  روسية استهدف منزًال جنوب شرقي قرية سرجة في جبل  لقوات  تابعة  مدفعية 

وصوله برفقة فريق الدفاع المدني إلجالء ضحايا وجرحى وُمصابي قصف روسي سابق على المنزل نفسه.

ين عز الدين مال ومحمد شالل في الحسكة (٧/١٧): قوات سوريا الديمقراطية تعتقل اإلعالميَّ

عز  القامشلي  في  "كوردستان"  صحيفة  مكتب  مدير  الكردية،  الغالبية  ذات  "قسد"  الديمقراطية  سوريا  قوات  اعتقلت 
الدين زين العابدين مال، من أمام منزله في منطقة المحطة في مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة الشمالي، 
الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  المنطقية  اللجنة  وعضو   "TV "كوردستان  لفضائية  السابق  المراسل  اعتقلت  كما 
إلى جهة  اإلعالميان  واقتيد  الحسكة،  عابرة شمال غربي  منزله في قرية  إثر دهم  أحمد شالل،  اإلعالمي محمد صالح 

مجهولة.

سوريا

٥



(٧/١٧): قوات سوريا الديقراطية تعتقل مدير منظمة حماية البيئة عصام العجيل في دير الزور

والتنمية  البيئة  حماية  منظمة  مدير  الكردية،  الغالبية  ذات  "قسد"  الديمقراطية  لقوات سوريا  تابعون  اعتقل مسلحون 
إلى  الزور شرقي سوريا، واقتادته  إثر دهم منزله في قريته محميدة في ريف محافظة دير  العجيل،  المستدامة عصام 

مجهولة. جهة 

(٧/١٨): قوات سوريا الديمقراطية تعتقل الصحافي برزان لياني في الحسكة

برزان   (ARKTV) اإلعالمية  "آرك"  مؤسسة  مراسل  الكردية،  الغالبية  ذات  "قسد"  الديمقراطية  سوريا  قوات  اعتقلت 
واقتيد  الحسكة،  بلدة معبدة شمال شرقي محافظة  أبي طالب في  بن  إثر دهم منزله قرب جامع علي  لياني،  حسين 

إلى جهة مجهولة.

(٧/١٨): تفجير سيارة مراسل قناة "الجزيرة مباشر" قصّي األحمد بعبوة ناسفة في ريف حلب

مستشفى  بجانب  الفيالت  حي  في  ناسفة،  بعبوة  األحمد  قصّي  مباشر"  "الجزيرة  قناة  مراسل  سيارة  مجهولون  فّجر 
"ديرسم" في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، الخاضعة لقوات المعارضة المدعومة من تركيا، ولم ُيصب المراسل 

بأي أذى.

(٧/٢٩): إصابة الناشط اإلعالمي عاطف المحمد برصاص قوات النظام خالل تغطيته المعارك في درعا

اليسرى،  برصاصتين في قدمه  الساعدي"،  باسم "عاطف  المعروف  المحمد  السوري عاطف  الناشط اإلعالمي  أصيب  
إثر استهدافه من ِقبل عناصر الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، خالل تغطيته اإلعالمية للمعارك واألحداث الدائرة 

في بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي.

٦



تطّعم المنع باالستنسابية على الساحة اإلعالمية والثقافية في األردن خالل شهر تموز/يوليو ٢٠٢١، حيث 
منعت الشرطة األردنية الصحافّيين من التغطية في مستشفى "الغاردنز" واستثنت مراسل قناة "المملكة" 
الذي تواجد خلف الطوق األمني وغّطى التطّورات بحّرية مطلقة. فيما استدعى مّدعي عام عّمان الصحافي 

حمزة دعنا والمصّور أمير خليفة واستمع إلى أقوالهما على خلفية خبر. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(٧/٨): مّدعي عام عّمان يستدعي الصحافي حمزة دعنا والمصّور أمير خليفة بشكوى تشهير

تقديم  إثر  اليومية،  "الغد"  صحيفة  من  خلفية  أمير  والمصّور  دعنا  حمزة  الصحافي  من  كّالً  عّمان  عام  مّدعي  استدعى 
شكوى تشهير بحقهما، على خلفية خبر مصّور نشراه، وأخلى سبيلهما في اليوم نفسه بعد االستماع إلى أقوالهما.

(٦/٢٤): الشرطة تمنع الصحافّيين من التغطية في مستشفى "الغاردنز" وتستثني مراسل قناة "المملكة"

أحداث  تغطية  من  وعربية،  محلية  إخبارية  قنوات  من  والمصّورين  الصحافّيين  األردنية  الشرطة  من  عناصر  منعت 
مستشفى "الغاردنز" التي أسفرت عن وفاة مريَضين بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى. في حين استثنت 

مراسل قناة "المملكة" الرسمية الذي ظّل متواجدًا خلف الطوق األمني وغّطى التطّورات بحّرية مطلقة.

األردن

٧



 ،٢٠٢١ تموز/يوليو  لبنان خالل شهر  عليهم في  واالعتداء  والمصّورين  الصحافيين  استهداف  وتيرة  تصاعدت 
جابر  خلدون  "الثورة"  تلفزيون  مراسل  األمنية  القوى  استهدفت  حيث  التظاهرات  تغطيتهم  أثناء  سيما  وال 
"MTV" فادي سكاف ومصّور  قناة  للدموع، ومصّور  المسّيلة  بالقنابل  "النهار" حسام شبارو  ومصّور صحيفة 
"النشرة" محمد  بالضرب والدفع على مصّور موقع  اعتدت  بالحجارة، كما  الوطن" فضل عيتاني  "نداء  صحيفة 
سلمان ومصّور تلفزيون "الجديد" سالم يونس أمام منزل وزير الداخلية محّمد فهمي، بينما اعتدت عناصر من 
فوج إطفاء بيروت بالضرب والدفع على ُكّل من مراسل قناة "LBCI" صالح فتوح، المصّور حسام شبارو، مصّور 
 (AP) "موقع "المدن" اإللكتروني مصطفى جمال الدين، المصّور فضل عيتاني، مصّور وكالة "أسوشيتد برس
بالل حسين ومصّور الوكالة الصينية بالل جويش، في منطقة الكرنتينا. وتعرض اإلعالمي كامل جابر لالعتداء 
أحمد  الصحافي  اإلخبارية  "النهار"  وكالة  تحرير  رئيس  أصيب  بينما  قديمة،  تغريدة  بسبب  جنوبية  بلدة  في 
الجزيرة خالد حبشيتي بشظايا قنبلة صوتية  العربية، ومصّور قناة  الجامعة  بالقرب من  عثمان بحجر في عينه 

في طرابلس.

مكتب  وحّقق  تلفزيونية،  مقابلة  بسبب  الشوفي  فراس  الصحافي  الجنائية  المباحث  استدعت  ذلك،  إلى 
مكافحة جرائم المعلوماتية مع الصحافية شيرين حنا بسبب مقال. وفيما كّلف النائب العام التمييزي الحالي 
المسؤول عن  بمالحقة  الفكرية  الملكية  المعلوماتية وحماية  جرائم  القاضي غسان عويدات مكتب مكافحة 
أمام  بدعوى  ميرزا  سعيد  القاضي  السابق  التمييزي  العام  النائب  تقّدم  التواصل،  مواقع  على  صورة  تعديل 
النيابة العامة التمييزية ضد أصحاب ومشّغلي ثالثة مواقع إلكترونية بجرم القدح والذّم واالفتراء. وفي ما 

التفاصيل: أبرز  يلي 

(٧/١): المباحث الجنائية تستدعي الصحافي فراس الشوفي على خلفية مقابلة تلفزيونية

 " "األخبار  جريدة  في  والصحافي  اإلجتماعي"  القومي  "السوري  الحزب  في  اإلعالم  عميد  الجنائية  المباحث  استدعت 
فراس الشوفي، على خلفية شكوى مقّدمة من رئيس حزب "القّوات اللبنانّية" سمير جعجع بسبب مقابلة له على قناة 
"الجديد" خالل شهر أيار/مايو الماضي، ورفض الشوفي اإلمتثال لطلب االستدعاء وطلب بتحويل الدعوى إلى محكمة 

المطبوعات.

(٧/١): تكلّيف "مكتب جرائم المعلوماتية" بمالحقة المسؤول عن تعديل صورة على مواقع التواصل

وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  رئيس  عويدات  غسان  القاضي  التمييز  محكمة  لدى  العام  النائب  كّلف 
الملكية الفكرية بإجراء االستقصاءات الالزمة لتحديد هوية الشخص الذي أقدم على تعديل صورة انتشرت على مواقع 
التبانة  (باب  ومعنَونة  يديه  بين  طفًال  يحمل  لرجل  والعائدة  الماضي،  حزيران/يونيو   ٣٠ في  اإلجتماعي  التواصل 
أسباب  حول  واستجوابه  بإحضاره  وطالب  األمن"  زعزعة  "بهدف  طرابلس  في  الُتقطت  بأنها  الغير  إليهام   (٢٠٢١/٦/٣٠

وظروف إقدامه على ذلك وتحديد هوية مموليه.

(٧/٥): مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ُيحّقق مع الصحافية شيرين حنا بسبب مقال

حّقق مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية مع رئيسة تحرير موقع "جزين تحكي" شيرين حنا، على 
(بلدتي...  لها تحت عنوان  بكاسين حبيب فارس، على خلفية مقال  بلدية  رئيس  خلفية شكوى "قدح وذم" مقّدمة من 
بلدية  المكنونية جوزيف عون، ورئيس  بلدية  بكاسين حبيب فارس، ورئيس  بلدية  رئيس  انتقدت فيه كًال من  أحق)،  من 

."MTV" جزين خليل حرفوش، بعد مشاركتهم في حلقة لبرنامج بلدتي الذي ُيعرض على قناة

غزة قطاع 
شهر  خالل  غزة  قطاع  في  الفلسطينّيين  والفّنانين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  "حماس"  حركة  أجهزة  تابعت 
تموز/يوليو ٢٠٢١، فاعتدت الشرطة على الصحافي محمد اللوح أمام مدرسة، واحتجز جهاز المباحث مراسل 
أكرم حسن  المطرب  غازي شقورة ساعتين، ومَنع  والمصّور  رزق  أبو  اإللكترونية هاني  الوطن"  "دنيا  صحيفة 
قدس  "شبكة  صفحة  "فايسبوك"  إدارة  مَنعت  فيما  شهر.  لمدة  الحفالت  إقامة  من  ستار"  "سيتي  وفندق 

اإلخبارية" من النشر بحّجة مخالفة المعايير. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(٧/٣): عنصر من شرطة "حماس" يعتدي على الصحافي محمد اللوح أمام مدرسة في غزة

راديو  مراسل  على  بالضرب  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  حكومة  داخلية  لوزارة  التابعة  الشرطة  من  عنصر  اعتدى 
المدارس في  إحدى  العامة في  الثانوية  لمرحلة  النهائية  االمتحانات  تغطيته  أثناء  اللوح،  بكر  "الشباب" في غزة محمد 

قطاع غزة.

(٧/٦): مباحث "حماس" تحتجز طاقم صحيفة "دنيا الوطن" اإللكترونية ساعتين في غزة

ضم  الذي  اإللكترونية  الوطن"  "دنيا  صحيفة  طاقم  غزة،  قطاع  في  "حماس  حركة  لحكومة  التابع  المباحث  جهاز  احتجز 
أحد  عائلة  مع  تلفزيونية  مقابالت  إجرائهما  بعد  ساعتين،  لمدة  شقورة،  غازي  والمصّور  رزق  أبو  هاني  المراسل 
الموقوفين لدى أمن حكومة "حماس"، والذي توّفى داخل السجن في ٥ تموز الحالي، كما تّم مسح صور وفيديوهات 

المقابالت خالل احتجازهما في مركز شرطة النصيرات وسط قطاع غزة.

(٧/٢٤): إدارة "فايسبوك" تمنع صفحة "شبكة قدس اإلخبارية" من النشر بحّجة مخالفة المعايير

بعضها  مخالفة  بحجة  منشورات،  أي  نشر  من  الفلسطينية  اإلخبارية"  قدس  "شبكة  صفحة  "فايسبوك"  إدارة  منعت 
الشركة. التي وضعها  المعايير 

(٧/٢٥): مباحث "حماس" تمنع مطربًا وفندقًا من إقامة الحفالت شهرًا بسبب غناء فتاة في األضحى

أصدر جهاز المباحث التابع لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة، قرارًا بمنع المطرب أكرم حسن وفندق "سيتي ستار" 
(City Star) في مدينة غزة من إقامة أية حفالت لمدة شهر، بسبب قيام فتاة تبلغ من العمر ١٧ عامًا بالغناء في إحدى 

حفالت عيد األضحى.

فلسطين
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الغربية الضفة 
خالل  الغربية  الضفة  في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  واصلت 
وكالة  ومصّور  اشتية  نضال  الصينية  "شينخوا"  وكالة  مصّور  من  كّالً  فاستهدفت   ،٢٠٢١ تموز/يوليو  شهر 
المعدني،  بالرصاص  بحش  الله  عبد  اإلخبارية"  قدس  "شبكة  ومراسل  النوباني  أيمن  "وفا"  الرسمية  األنباء 
التلفزيون  ومراسل  صوافطة  رنين  "رويترز"  وكالة  ومراسلة  شاهين  أمين  "فلسطين"  تلفزيون  ومصّور 
اإليراني خالد صبارنة ومراسل الوكالة الفرنسية جعفر اشتية بالدفع بقوة والرّش بغاز الفلفل الحارق، ومصّور 
عملهم  خالل  الصوت  بقنابل  وزوز  مأمون  الصينية  "شينخوا"  وكالة  ومصّور  الجمل  يسري  "رويترز"  وكالة 
ثالثة  الحكم  العليا  اإلسرائيلية  المحكمة  ثّبتت  فيما  واإلنماء،  للبحوث  بيسان  مركز  اقتحمت  كما  الصحافي. 

أشهر بحّق الصحافية بشرى الطويل.

محمد   "٢٤ "القدس  راديو  مراسل  من  ُكّل  على  األمنية  األجهزة  اعتدت  فقد  الفلسطيني،  الداخل  في  أما 
حمايل ومدير وكالة "وطن" الصحافي معمر عرابي ومراسل "٢٤ إف إم" عقيل عواودة بالضرب، كما احتجزت 
األخير ومراسل "تلفزيون العربي" عميد شحادة، وصادرت هاتَفي مراسل وكالة "وطن" بدر أبو نجم لمنعه من 

التصوير، فيما قّررت النيابة العامة إغالق المكتب اإلعالمي لشركة "جي ميديا" بحجة عدم الترخيص.

الوظيفة  وأخالقيات  السلوك  مدّونة  من   ٢٢ المادة  إلغاء  الفلسطينية  السلطة  قرار  وخطيرًا  ملفتًا  وكان 
العامة، والتي تسمح لموظف الوظيفة الرسمية بالتعبير عن رأيه. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٧/١): المحكمة اإلسرائيلية العليا ُتثّبت الحكم ثالثة أشهر بحّق الصحافية بشرى الطويل

الحّرة  الصحافية  بحّق  أشهر  ثالثة  لمدة  للتمديد)  قابل  غير  (أي  جوهري  حكم  تثبيت  العليا  اإلسرائيلية  المحكمة  قّررت 
بشرى الطويل، علمًا أنه لم يتم توجيه أي تهمه لها، وقد كانت الحجة الدائمة أن هناك ملفًا سّريًا ضدها.

(٧/٥): األمن الفلسطيني يعتدي على ٣ صحافّيين ويحتجز اثنين وُيصادر هاتَفي آخر في رام الله

وكالة  ومدير  حمايل  محمد   "٢٤ "القدس  راديو  مراسل  من  ُكّل  على  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  من  عناصر  اعتدت 
"تلفزيون  ومراسل  األخير  احتجزت  كما  بالضرب،  عواودة  عقيل  إم"  إف   ٢٤" ومراسل  عرابي  معمر  الصحافي  "وطن" 
وقفة  تغطيتهم  أثناء  التصوير،  من  لمنعه  نجم  أبو  بدر  "وطن"  وكالة  مراسل  هاتَفي  وصادرت  شحادة،  عميد  العربي" 

الله. احتجاجية ألهالي المعتقلين السياسيين أمام مقّر شرطة رام 

(٧/١٦): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المصّور نضال اشتية بثالث رصاصات معدنية قرب نابلس

أصابته في ساقه،  بثالث رصاصات معدنية  اشتية  الصينية نضال  القوات اإلسرائيلية مصّور وكالة "شينخوا"  استهدفت 
خالل تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين أهالي قرية بيت دجن بالقرب من مدينة نابلس.

(٧/٢٣): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المصّور أيمن النوباني برصاصة مغّلفة بالمّطاط قرب نابلس

بالمطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  النوباني  أيمن  "وفا"  الرسمية  األنباء  وكالة  مصّور  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
أصابته في ساقه، خالل تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين في بلدة بيتا قرب مدينة نابلس.
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(٧/٢٦): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المراسل عبد الله بحش برصاصتين شرق نابلس

مغّلفتين  معدنّيتين  برصاصتين  بحش  الله  عبد  اإلخبارية"  قدس  "شبكة  ومصّور  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
النبي يوسف  إلى مقام  لتأمين دخول المستوطنين  نابلس  بالمطاط في قدمه وظهره، خالل تغطيته إقتحامها مدينة 

المدينة. شرق 

(٧/٢٧): القوات اإلسرائيلية تعتدي على مصّور و٤ مراسلين بالدفع والرش بالفلفل في األغوار

تلفزيون  ومصّور  بحش  الله  عبد  األخبارية"  "قدس  شبكة  ومصّور  مراسل  من  كّل  على  اإلسرائيلية  القوات  اعتدت 
ومراسل  صبارنة  خالد  اإليراني  التلفزيون  ومراسل  صوافطة  رنين  "رويترز"  وكالة  ومراسلة  شاهين  أمين  "فلسطين" 
في  االستيطان  ضّد  فعالية  تغطيتهم  خالل  الحارق،  الفلفل  بغاز  والرّش  بقوة  بالدفع  اشتية،  جعفر  الفرنسية  الوكالة 

الفلسطينية. األغوار  منطقة 

(٧/٢٧): النيابة العامة الفلسطينية ُتغلق المكتب اإلعالمي لشركة "جي ميديا" في رام الله

قّررت النيابة العامة الفلسطينية إغالق مكتب شركة "جي ميديا" اإلعالمي في مدينة رام الله، إثر شكوى مقّدمة من 
وزارة اإلعالم الفلسطينية ضد الشركة بحجة عدم الترخيص.

(٧/٢٧): السلطة تلغي المادة ٢٢ مدّونة السلوك المتعّلقة بتعبير الموظف الرسمي عن رأيه

الوظيفة  التي تسمح لموظف  العامة،  الوظيفة  السلوك وأخالقيات  ٢٢ من مدّونة  المادة  الفلسطينية  السلطة  ألغت 
العمومية بالتعبير عن رأيه. ونشرت صحيفة الوقائع الرسمية الفلسطينية قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (٣) لسنة 
٢٠٢١ بإلغاء المادة (٢٢) التي كان عنوانها "التعبير عن الرأي" وتنّص على أن "للموظف الحق في التعبير عن رأيه ونشره 
بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، ويجب على الموظف عند 
إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل االجتماعي أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخصي فقط، وال تعكس رأي 

التي يعمل بها". الحكومية  الجهة 

(٧/٢٩): استهداف المصّوَرين يسري الجمل ومأمون وزوز بقنابل الصوت قرب الخليل

استهدفت القوات اإلسرائيلية مصّور وكالة "رويترز" يسري الجمل ومصّور وكالة "شينخوا" الصينية مأمون وزوز بقنابل 
قرب  أمر  بيت  بلدة  في  العالمي  محمد  الطفل  تشييع  مسيرة  تغطيتهما  أثناء  بجروح،  إصابتهما  إلى  أدى  ما  الصوت، 

الخليل. مدينة 

(٧/٢٩): القوات اإلسرائيلية تقتحم مركز بيسان للبحوث في رام الله وتفّتشه وُتصادر الحواسيب

اقتحمت القوات اإلسرائيلية مركز بيسان للبحوث واإلنماء في مدينة رام الله، وفّتشته وعبثت بمقتنياته قبل مصادرة 
الحواسيب.
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/يوليو  تموز  الـ٤٨ خالل شهر  أراضي  والثقافية في  اإلعالمية  الساحة  على  اإلسرائيلية  االنتهاكات  تواصلت 
عن  وإسقاطها  بقوة  بالدفع  رميلة  أبو  لواء  اليوم"  "فلسطين  قناة  مراسلة  على  الشرطة  فاعتدت   ،٢٠٢١
الدرج في األقصى، واستهدفت مصّور قناة "الجزيرة" مراد اسعيد بالمياه العادمة في حّي الشيخ جّراح، فيما 
وكالة  ومراسلة  عيد،  أبو  غسان  والمصّور  الشرباتي  رناد  مباشر"  "الجزيرة  مراسلة  عمل  مستوطنون  عرقل 
تخريب جداريات  أقدم مجهولون على  المسجد األقصى. كما  اقتحام  غزالة خالل تغطيتهم  أبو  "معًا" ميساء 

وطنية فلسطينية في مدينة الناصرة. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٧/١٠): مجهولون ُيخّربون جداريات وطنية فلسطينية في مدينة الناصرة

غرافيتي  جدارية  وتضم  الناصرة،  مدينة  في  فلسطينية  وطنية  مضامين  تحمل  جداريات  تخريب  على  مجهولون  أقدم 
إلى  األميركية  السفارة  نقل  المتحدة  الواليات  إعالن  وقت  رسمت  فلسطين  عاصمة  القدس  وأخرى  فلسطين،  لكلمة 

القدس، وجدارية للناشط باسل األعرج وأخرى للناشط نزار بنات.

(٧/١٨): الشرطة اإلسرائيلية تعتدي على صحافية ومستوطنون ُيعرقلون عمل آخرين في األقصى

بالدفع بقوة وإسقاطها عن  أبو رميلة  لواء  اليوم"  اعتدت عناصر من الشرطة اإلسرائيلية على مراسلة قناة "فلسطين 
الدرج، فيما عرقل مستوطنون عمل طاقم "الجزيرة مباشر" الذي ضم المراسلة رناد الشرباتي والمصّور غسان أبو عيد، 

ومراسلة وكالة "معًا" ميساء أبو غزالة، خالل تغطيتهم اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى في القدس.

(٧/٣١): الشرطة اإلسرائيلية تستهدف المصّور مراد اسعيد بالمياه العادمة في الشيخ جّراح

وتحطم  أرضًا  إلى سقوطه  أدى  ما  العادمة،  بالمياه  اسعيد  مراد  "الجزيرة"  قناة  اإلسرائيلية مصّور  الشرطة  استهدفت 
كاميرته،  خالل تغطيته تظاهرة في حّي الشيخ جّراح في القدس.

 أراضي الـ٤٨ 
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استعاد العنف الدموي مكانته على ساحة االنتهاكات في سوريا خالل شهر تموز/يوليو ٢٠٢١، حيث ُقِتل إعالمي 
آخرون  أربعة  كاريكاتور بسكين وُفّجرت سيارة مراسل واعُتقل  برصاصتين وُطعنت رسامة  ناشط  بقذيفة وأصيب 
في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  وواصلت  منازلهم.  دهم  بعد 
الفلفل  بغاز  وخمسة  الصوت  بقنابل  واثنين  بالمّطاط  المغّلف  بالرصاص  منهم  ثالثة  فاستهدفت  الغربية  الضفة 
مراسًال  واستهدفت  مراسلة  على  الـ٤٨  اراضي  في  الشرطة  واعتدت  للبحوث،  مركزًا  واقتحمت  بشّدة  والدفع 
بالمياه العادمة وعرقل مستوطنون عمل ثالثة آخرين. وفي حين اعتدت أجهزة "حماس" على صحافي واحتجزت 
التي  القانونية  المادة  الفلسطينية  السلطة  ألغت  الحفالت،  إقامة  من  وفندقًا  ومنعت مطربًا  مراسًال ومصّورًا 
اثنين  واحتجزت  بالضرب  صحافّيين  ثالثة  على  أجهزتها  واعتدت  رأيه،  عن  بالتعبير  الرسمي  للموظف  تسمح 

وصادرت هاتَفي ثالث لمنعه من التصوير وأغلقت مكتبًا إعالميًا.

على  واعتدت  بالحجارة  ومصّوَرين  للدموع  مسّيلة  بقنابل  ومراسًال  مصّورًا  اللبنانية  األمنية  القوى  واستهدفت 
عينه  بحجر في  آخر  اإلطفاء على ستة مصّورين وأصيب  عناصر فوج  اعتدت  الداخلية فيما  وزير  أمام منزل  آخَرين 
على  االعتداء  د  وتجدَّ طرابلس  في  صوتية  قنبلة  بشظايا  مصّور  وأصيب  بيروت،  في  التظاهرات  تغطيتهم  خالل 
إلكترونية.  مواقع  ثالثة  أصحاب  على  عي  وادُّ صحافية  مع  وُحّقق  صحافي  اسُتدعي  كما  الجنوب،  في  صحافي 

ومنعت الشرطة األردنية الصحافّيين من التغطية في مستشفى فيما اسُتدعي صحافي ومصّور للتحقيق.
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: 

٢٠٢١، وال سيما  تموز/يوليو  والمصّورين واالعتداء عليهم خالل شهر  الصحافيين  استهداف  وتيرة  لبنان، تصاعدت  في 
أثناء تغطيتهم التظاهرات حيث استهدفت القوى األمنية مراسل تلفزيون "الثورة" خلدون جابر ومصّور صحيفة "النهار" 
حسام شبارو بالقنابل المسّيلة للدموع، ومصّور قناة "MTV" فادي سكاف ومصّور صحيفة "نداء الوطن" فضل عيتاني 
بالحجارة، كما اعتدت بالضرب والدفع على مصّور موقع "النشرة" محمد سلمان ومصّور تلفزيون "الجديد" سالم يونس 
أمام منزل وزير الداخلية محّمد فهمي (٧/١٣)، بينما اعتدت عناصر من فوج إطفاء بيروت بالضرب والدفع على ُكّل من 
مراسل قناة "LBCI" صالح فتوح، المصّور حسام شبارو، مصّور موقع "المدن" اإللكتروني مصطفى جمال الدين، المصّور 
فضل عيتاني، مصّور وكالة "أسوشيتد برس" (AP) بالل حسين ومصّور الوكالة الصينية بالل جويش، في منطقة الكرنتينا 
تحرير  رئيس  أصيب  بينما   ،(٧/٢٠) تغريدة قديمة  بلدة جنوبية بسبب  لالعتداء في  جابر  (٧/٢٩). وتعرض اإلعالمي كامل 
وكالة "النهار" اإلخبارية الصحافي أحمد عثمان بحجر في عينه بالقرب من الجامعة العربية (٧/١٥)، ومصّور قناة الجزيرة 

خالد حبشيتي بشظايا قنبلة صوتية في طرابلس (٧/١٦).

(٧/١)، وحّقق مكتب مكافحة  تلفزيونية  الشوفي بسبب مقابلة  الصحافي فراس  الجنائية  المباحث  إلى ذلك، استدعت 
القاضي  الحالي  التمييزي  العام  النائب  كّلف  وفيما   .(٧/٥) مقال  بسبب  حنا  شيرين  الصحافية  مع  المعلوماتية  جرائم 
على  تعديل صورة  المسؤول عن  بمالحقة  الفكرية  الملكية  المعلوماتية وحماية  جرائم  غسان عويدات مكتب مكافحة 
التمييزية  العامة  النيابة  أمام  بدعوى  ميرزا  القاضي سعيد  السابق  التمييزي  العام  النائب  تقّدم   ،(٧/١) التواصل  مواقع 

ضد أصحاب ومشّغلي ثالثة مواقع إلكترونية بجرم القدح والذّم واالفتراء (٧/٨).

التقرير الشهري المختصر
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وفي سوريا، عاد العنف الدموي إلى واجهة االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر تموز/يوليو ٢٠٢١، 
ملّثمان  وطعن   ،(٧/١٧) إدلب  ريف  في  روسية  بقذيفة  العاصي  همام  السوري  المدني  الدفاع  إعالمي  ُقتل  حيث 
حلب  ريف  في  اعزاز  مدينة  في  إسماعيل  هديل  السوري  الصحفي  المركز  في  العاملة  الكاريكاتور  رسامة  مجهوالن 
التابعة  الرابعة  الفرقة  اليسرى على يد عناصر  المحمد برصاصتين في قدمه  الناشط اإلعالمي عاطف  (٧/١٦)، وأصيب  
للنظام السوري في ريف درعا الغربي (٧/٢٩)، وُفّجرت سيارة مراسل قناة "الجزيرة مباشر" قصّي األحمد بعبوة ناسفة 

في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي (٧/١٨).

في  "كوردستان"  صحيفة  مكتب  مدير  الكردية،  الغالبية  ذات  "قسد"  الديمقراطية  سوريا  قوات  اعتقلت  ذلك،  إلى 
للحزب  المنطقية  اللجنة  وعضو   "TV "كوردستان  لفضائية  السابق  والمراسل  مال،  العابدين  زين  الدين  عز  القامشلي 
الديمقراطي الكردستاني اإلعالمي محمد صالح أحمد شالل (٧/١٧)، ومراسل مؤسسة "آرك" اإلعالمية (ARKTV) برزان 
حسين لياني في الحسكة (٧/١٨)، ومدير منظمة حماية البيئة والتنمية المستدامة عصام العجيل في دير الزور (٧/١٧).

منعت  حيث   ،٢٠٢١ تموز/يوليو  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  باالستنسابية  المنع  تطّعم  األردن،  وفي 
الشرطة األردنية الصحافّيين من التغطية في مستشفى "الغاردنز" واستثنت مراسل قناة "المملكة" الذي تواجد خلف 
الطوق األمني وغّطى التطّورات بحّرية مطلقة  (٦/٢٤). فيما استدعى مّدعي عام عّمان الصحافي حمزة دعنا والمصّور 

أمير خليفة واستمع إلى أقوالهما على خلفية خبر (٧/٨).

شهر  خالل  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  واصلت  الغربية،  الضفة  وفي 
تموز/يوليو ٢٠٢١، فاستهدفت كّالً من مصّور وكالة "شينخوا" الصينية نضال اشتية (٧/١٦) ومصّور وكالة األنباء الرسمية 
بالمّطاط  المغّلف  المعدني  بالرصاص  بحش  الله  عبد  اإلخبارية"  قدس  "شبكة  ومراسل   (٧/٢٣) النوباني  أيمن  "وفا" 
اإليراني  التلفزيون  ومراسل  صوافطة  رنين  "رويترز"  وكالة  ومراسلة  شاهين  أمين  "فلسطين"  تلفزيون  ومصّور   ،(٧/٢٦)
الفلفل  بغاز  والرّش  بقوة  بالدفع  بحش  عبدالله  المراسل  وكذلك  اشتية  جعفر  الفرنسية  الوكالة  ومراسل  صبارنة  خالد 
الحارق (٧/٢٧)، ومصّور وكالة "رويترز" يسري الجمل ومصّور وكالة "شينخوا" الصينية مأمون وزوز بقنابل الصوت خالل 
العليا  اإلسرائيلية  المحكمة  ثّبتت  فيما   ،(٧/٢٩) واإلنماء  للبحوث  بيسان  مركز  اقتحمت  كما   ،(٧/٢٩) الصحافي  عملهم 

الحكم ثالثة أشهر بحّق الصحافية بشرى الطويل (٧/١).

أما في الداخل الفلسطيني، فقد اعتدت األجهزة األمنية على ُكّل من مراسل راديو "القدس ٢٤" محمد حمايل ومدير 
وكالة "وطن" الصحافي معمر عرابي ومراسل "٢٤ إف إم" عقيل عواودة بالضرب، كما احتجزت األخير ومراسل "تلفزيون 
النيابة  العربي" عميد شحادة، وصادرت هاتَفي مراسل وكالة "وطن" بدر أبو نجم لمنعه من التصوير (٧/٥)، فيما قّررت 

العامة إغالق المكتب اإلعالمي لشركة "جي ميديا" بحجة عدم الترخيص (٧/٢٧).

العامة، والتي  الوظيفة  السلوك وأخالقيات  ٢٢ من مدّونة  المادة  إلغاء  الفلسطينية  السلطة  وكان ملفتًا وخطيرًا قرار 
تسمح لموظف الوظيفة الرسمية بالتعبير عن رأيه (٧/٢٧).

وفي قطاع غزة، تابعت أجهزة حركة "حماس" انتهاكاتها بحق الصحافّيين والفّنانين الفلسطينّيين خالل شهر تموز/يوليو 
"دنيا  صحيفة  مراسل  المباحث  جهاز  واحتجز   ،(٧/٣) مدرسة  أمام  اللوح  محمد  الصحافي  على  الشرطة  فاعتدت   ،٢٠٢١
الوطن" اإللكترونية هاني أبو رزق والمصّور غازي شقورة ساعتين (٧/٦)، ومَنع المطرب أكرم حسن وفندق "سيتي ستار" 
بحّجة  النشر  اإلخبارية" من  "فايسبوك" صفحة "شبكة قدس  إدارة  (٧/٢٥). فيما مَنعت  الحفالت لمدة شهر  إقامة  من 

.(٧/٢٤) المعايير  مخالفة 

 ،٢٠٢١ /يوليو  تموز  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  اإلسرائيلية  االنتهاكات  تواصلت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
األقصى  الدرج في  عن  وإسقاطها  بقوة  بالدفع  رميلة  أبو  لواء  اليوم"  "فلسطين  قناة  مراسلة  على  الشرطة  فاعتدت 
عرقل  فيما   ،(٧/٣١) جّراح  الشيخ  حّي  في  العادمة  بالمياه  اسعيد  مراد  "الجزيرة"  قناة  مصّور  واستهدفت   ،(٧/١٨)
مستوطنون عمل مراسلة "الجزيرة مباشر" رناد الشرباتي والمصّور غسان أبو عيد، ومراسلة وكالة "معًا" ميساء أبو غزالة 
في  فلسطينية  وطنية  جداريات  تخريب  على  مجهولون  أقدم  كما   .(٧/١٨) األقصى  المسجد  اقتحام  تغطيتهم  خالل 

مدينة الناصرة (٧/١٠).
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شارع شارل حلو، سن الفيل
المتن - لبنان
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