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التقرير الشهري المفصل

رَصد مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، سلسلة من االنتهاكات بحّق 
الصحافّيين والمصّورين والناشطين السياسّيين والفّنانين خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢١، في البلدان 

األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين. 

فقد استعرت االعتداءات على الصحافّيين والمصّورين في لبنان، حيث اعُتدي على ثالثة أطقم تلفزيونية في 
ُأوقف  كما  للتهديد،  إعالمية  ضت  وتعرَّ مصّور  واعُتقل  صحافي  واحُتجز  جريدة  مكاتب  واقُتحمت  واحد،  يوم 

ض موقع وكالة للقرصنة. عْرض مسرحية واسُتدعي ناشط وتعرَّ

فاستهدفت  الـ٤٨،  أراضي  في  الفلسطينّيين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  وواصلت 
ومنعت  بالضرب،  عليهم  واعتدت  صحافيًا  وهّددت  آخَرين  مراسَلين  واعتقلت  صوت،  قنابل  بثالث  مراسلة 
ين  مصّورًا من التصوير واعتدت بالدفع على أربعة آخرين. كما استهدفت مراسًال بقنابل الغاز واعتقلت صحافيَّ
حكومية   غير  منظمات  سّت  تصنيف  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  إعالن  أيضًا  الفتًا  كان  حيث  الغربية،  الضفة  في 
على  الحكم  جلسة  محكمتها  وأّجلت  غزة  قطاع  في  صحافيًا  "حماس"  أجهزة  واعتقلت  "إرهابية".  فلسطينية 
ناشطين  أربعة  واعُتقل  األردن،  في  منشورات  بسبب  الجزاء  محكمة  أمام  كاتبة  ومُثلت  رابعة.  مرة  صحافي 

إعالمّيين في الرقة وريفها في سوريا واحُتجز صحافي في دمشق.

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:
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تعّددت اإلنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في لبنان خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢١، وكان 
تغطيتهم  أثناء  الحدث"،   - "العربية  وقناة   "MTV" قناة  طاقمي  على  "أمل"  حركة  مناصري  اعتداء  أخطرها 
 "LBCI" النار في منطقة الطيونة، فيما اعتدى أهالي أحد ضحايا مواجهات الطيونة على طاقم قناة إطالق 

الساحل. في مستشفى 

إلى ذلك، احتجزت قوى األمن الصحافي مهدي كرّيم إثر شكوى من "بلوم بنك"، واعتقل األمن العام المصّور 
أسماء،  تشابه  بسبب  أيام   ٣ فرنسا  إلى  الدولي  الحريري  رفيق  مغادرته مطار  اليونس خالل  السوري محمد 
"تتعّرض  أنها  بحجة  الُمخرج عوض عوض  المدينة وحّقق مع  "تنفيسة" على مسرح  أوقف عْرض مسرحية  كما 
مؤيدة  مجموعة  واقتحمت  للعرض.  ترخيص  على  حصولها  عدم  وبسبب  عون"  ميشال  الجمهورية  لرئيس 
يوسف  سابين  اإلعالمية  وتعّرضت  الجمهورية،  رئيس  انتقادها  بسبب  "الشرق"  جريدة  مكاتب  عون  للرئيس 
الناشط فراس بو حاطوم  للتهديد والشتم على "تويتر" بسبب تغريدة. واستدعى مكتب جرائم المعلوماتية 
توّقفت  حين  في  مجهولين،  ِقبل  من  للقرصنة  الوطنية"  "الوكالة  موقع  ض  وتعرَّ صحافي،  تقرير  خلفية  على 

جريدة "The Daily Star" عن تحديث موقعها اإللكتروني. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١٠/١): قوى األمن تحتجز الصحافي مهدي كرّيم إثر شكوى من "بلوم بنك" في فرن الشباك

إلى مخفر  اقتادوه  أن  بعد  لساعات،  كرّيم  "المجلة" مهدي  الصحافي في مجلة  الداخلي  األمن  عناصر من قوى  احتجز 
فرن الشباك، على خلفّية شكوى مقّدمة من "بلوم بنك" (BLOM Bank)، بعد إشكال حصل بينه وبين مديرة البنك، أثناء 

احتجاجه في البنك للحصول على حّقه كأحد المودعين.

(١٠/٢): األمن العام يوقف عْرض مسرحية "تنفيسة" على مسرح المدينة في بيروت

اللبناني عْرض المسرحية الغنائية "تنفيسة" على مسرح المدينة في منطقة الحمرا في  أوقفت دورية من األمن العام 
وبعد  العام،  األمن  في  الرقابة  مكتب  من  عْرض  تصريح  على  العمل  في  المشاركين   حصول  عدم  خلفية  على  بيروت، 
يومين حّقق األمن العام اللبناني مع ُمخرج المسرحية عوض عوض، بسبب بالغ مقّدم إلى النيابة العامة التمييزية ُيفيد 
بأن المسرحية "تتعّرض لرئيس الجمهورية ميشال عون"، ووّقع عوض قبل إطالق سراحه على تعّهد بعدم عرض أي عمل 

مسرحي من دون الحصول على إذن عْرض من األمن العام، وأيضًا بعدم التعّرض ألي شخصية سياسية.

(١٠/١٢): مجموعة "الحرس القديم" تقتحم مكاتب جريدة "الشرق" بسبب انتقاد رئيس الجمهورية

المقتحمون  وألصق  بيروت،  في  "الشرق"  جريدة  مكاتب  القديم"  "الحرس  إسم  نفسها  على  ُتطلق  مجموعة  اقتحمت 
داخل المكاتب صورًا لرئيس الجمهورية ميشال عون حملت عبارة "رئيس الجمهورية تاج راسكن"، قبل أن تقوم قوة من 
الجريدة  الصفحة األولى من  ُنشرت على  لعون  المكان. وجاء االقتحام على خلفية صورة  بإخراجهم من  اللبناني  الجيش 

وهو يرتدي "البيجاما" وُكتب تحتها "اللباس الرسمي للجنرال بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين ١٩٩٠".

لبنان 
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(١٠/١٣): جريدة "ذا ديلي ستار" تتوّقف عن تحديث موقعها اإللكتروني

عن  خارجة  لـ"ظروف  مؤقت  بشكل  اإللكتروني  موقعها  تحديث  عن  التوّقف  اللبنانية  ستار"  ديلي  "ذا  جريدة  أعلنت 
إرادتها"، من دون توضيح األسباب أو تحديد المّدة.

(١٠/١٤): مناصرو "أمل" يعتدون على طاقَمي قناَتي "إم تي في" و"العربية" الحدث في الطيونة

بو  غدي  المراسل  ضّم  الذي   (MTV) في"  تي  "إم  قناة  عمل  طاقم  من  كل  على  بالضرب  "أمل"  حركة  مناصرو  اعتدى 
موسى والمصّور داني طانيوس، كما قام أحد الشبان بإطفاء السيجارة بشفة المصّور طانيوس، وطاقم قناة "العربية" 
الحدث الذي ضم المراسلة غادة يتيم والمصّور جوزيف الياس، أثناء تغطيتهم إطالق النار في منطقة الطيونة، والذي 
القاضي  المرفأ  بانفجار  العدلي  المحّقق  بإقالة  للمطالبة  الله"  "أمل" و"حزب  حركة  إليه  الذي دعت  التحّرك  حصل خالل 

البيطار. طارق 

(١٠/١٤): اإلعتداء بالضرب على طاقم قناة "إل بي سي آي" في مستشفى الساحل

 (LBCI) "اعتدى أهالي أحد ضحايا المواجهات التي حصلت في منطقة الطيونة بالضرب على طاقم قناة "إل بي سي آي
الذي ضّم المراسلة  بترا أبو حيدر والمصّور طوني كيريللس، أثناء تواجدهما في مستشفى الساحل للتغطية اإلعالمية، 
ما أدى إلى إصابة كيريللس بكسور في خرزات عنقه ورضوض في مختلف أنحاء جسده وتم تكسير الكاميرا، قبل أن تقوم 

المكان. بإخراجهما من  إدارة المستشفى 

(١٠/١٥): تهديد اإلعالمية سابين يوسف على خلفية تغريدة

تعّرضت مقّدمة برنامج "رح نحكي كل شي" على إذاعة "صوت كل لبنان" اإلعالمية سابين يوسف للتهديد والشتم على 
القاضي  بيروت  مرفأ  بانفجار  العدلي  المحّقق  هاجمت  التي  العشائر  بيانات  فيها  تنتقد  لها  تغريدة  خلفية  على  "تويتر"، 

البيطار. طارق 

(١٠/٢١): مكتب جرائم المعلوماتية يستدعي الناشط فراس بو حاطوم على خلفية تقرير

الناشط  اإللكتروني  تحرير موقع "سنايبر"  رئيس  الفكرية"  الملكية  المعلوماتية وحماية  جرائم  استدعى "مكتب مكافحة 
فراس بو حاطوم، للمثول أمامه صباح يوم الثلثاء ٢٦ تشرين األول/أكتوبر الحالي، إثر شكوى مقّدمة ضّده من محافظ 
النبي شيت... برعاية  المنازل في  بعلبك الهرمل بشير خضر، بسبب تقرير كتبه بو حاطوم تحت عنوان "عبوة ناسفة بين 
إلى  التحقيق  بتأجيل  المكتب  من  إبالغه  تّم  معه  التحقيق  من  يوم  وقبل  الحاكمة"،  والميليشيات  بشير خضر  المحافظ 

د الحقًا. وقت ُيحدَّ

(١٠/٢٦): األمن العام يعتقل المصّور السوري محمد اليونس في مطار بيروت

فرنسا،  إلى  الدولي  الحريري  رفيق  مطار  مغادرته  خالل  اليونس،  محمد  السوري  المصّور  اللبناني  العام  األمن  اعتقل 
وأطلق سراحه بعد ٣ أيام بسبب تشاُبه أسماء.

(١٠/٣١): مجهولون ُيقرصنون موقع "الوكالة الوطنية" وينشرون إساءات وتهديدات لوزير اإلعالم

تعّرض موقع "الوكالة الوطنية لإلعالم" للقرصنة من ِقبل مجهولين، ما تسّبب بتوّقفه عن العمل لساعات، ونشروا على 
صفحات الموقع كلمات مسيئة وتهديدات بحق وزير اإلعالم جورج قرداحي.
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سوريا

األول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل  سوريا  في  االنتهاكات  قائمة  "قسد"  الديمقراطية  سوريا  قوات  تصدرت 
٢٠٢١، حيث اعتقل عناصرها في الرقة وريفها كّالً من الناشطين اإلعالميين العاملين في المكتب اإلعالمي 
على  الحسن  وباسم  الخلف  الكريم  عبد  الشواخ وأسامة  وفايز  الخلف  العبد  المدني مصطفى  الرقة  لمجلس 

خلفية عملهم اإلعالمي، وأطلقت سراح األخير بعد ٢٦ يومًا وبقي مصير اآلخرين مجهوًال.

يونس خلف  الحكومية  "الثورة"  جريدة  الصحافي في  العقاري في دمشق  المصرف  إدارة  احتجزت  ذلك،  إلى 
اإللكتروني  موقعها  بمهاجمة  روسيا  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  اتهمت  حين  في  هاتفه،  وصادرت 

وعرقلة تصّفحه تمهيدًا إليقافه نهائيًا. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(١٠/١): قوات سوريا الديمقراطية تعتقل ٤ ناشطين يعملون في المكتب اإلعالمي لمجلس الرقة المدني

فايز  الحسن،  باسم  الخلف،  العبد  مصطفى  اإلعالميين  الناشطين  من  كّالً  "قسد"،  الديمقراطية  سوريا  قوات  اعتقلت 
وريفها،  الرقة  مدينة  تواجدهم في  أماكن  دهمها  إثر  عدي"،  "أبو  باسم  المعروف  الخلف  الكريم  عبد  وأسامة  الشواخ 
التواصل  صفحات  على  ومنشوراتهم  الرقة،  مدينة  في  اإلعالمي  عملهم  خلفية  على  مجهولة،  جهة  إلى  واقتادتهم 

االجتماعي. وأفرجت عن الحسن بعد ٢٦ يومًا في حين بقي مصير زمالئه الثالثة مجهوًال.

(١٠/١٧): الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تّتهم روسيا بمهاجمة موقعها اإللكتروني

إلكترونية عنيفة  الجاري لهجمات  الشهر  بداية  اإللكتروني منذ  ض موقعها  تعرُّ السورية لحقوق اإلنسان  الشبكة  أعلنت 
جدًا تهدف إلى عرقلة تصّفحه، تمهيدًا إليقافه نهائيًا، ولفتت إلى أن مصدر الغالبية العظمى من الهجمات روسيا.

(١٠/٢١): إدارة المصرف العقاري في دمشق تحتجز الصحافي يونس خلف وُتصادر هاتفه

الحكومية  "الثورة"  جريدة  في  الصحافي  دمشق،  وسط  في  الصالحية  حي  في  العقاري  المصرف  فرع  إدارة  احتجزت 
ازدحامًا كبيرًا أمام المصرف وإجرائه لقاءات مع  النّقال، بسبب نشره مجموعة صور ُتظهر  يونس خلف، وصادرت هاتفه 

المواطنين العالقين في الزحمة، وأجبرته على مسح الصور عن هاتفه، ولكنه كان قد أرسلها إلى حساب الجريدة.
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شهر  خالل  الوطنية  المكتبة  إلى  األردني  التلفزيون  من  قسرًا  إعالميين  عشرة  نقل  قرار  تداعيات  تواصلت 
تنديدًا  الصحافيين  نقابة  مقّر  أمام  احتجاجية  أردنيون وقفة  نّفذ صحافيون  حيث   ،٢٠٢١ األول/أكتوبر  تشرين 
بالقرار بعدما تبّخرت الوعود بالعدول عنه، في حين مُثلت الكاتبة زليخة أبو ريشة أمام محكمة الجزاء بتهمة 
إهانة وإزدراء الدين على خلفية منشورات كتبتها على صفحتها على "فايسبوك". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١٠/١١): صحافيون أردنيون يعتصمون احتجاجًا على نقل عشرة من التلفزيون إلى المكتبة الوطنية

نّفذ صحافيون أردنيون وقفة احتجاجية أمام مقّر نقابة الصحافيين في عّمان، تنديدًا بقرار مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
التلفزيون األردني للعمل في المكتبة الوطنية، وهي مؤسسة حكومية، بحّجة  نقل عشرة إعالميين قسرًا يعملون في 
تدارك األزمة المالية للتلفزيون. وكانت سبقت الوقفة وعود تطمينية من ِقبل النقابة بأنه سيتم العدول عن القرار من 
المداِفعة عن  اللجنة  اعتبرت  القرار  بوزير اإلعالم، لكن وبعد مرور نحو شهر على  الحكومة ممثلة  المشاورات مع  خالل 

المنقولين أن أداء مجلس النقابة ضعيف، وارتأت تنفيذ الوقفة االجتجاجية.

(١٠/١١): الكاتبة األردنية زليخة أبو ريشة تمُثل أمام المحكمة بتهمة إهانة الشعور الديني

ثالثة  وأقوال  أقوالها  إلى  لالستماع  عّمان،  جزاء  صلح  محكمة  أمام  ريشة  أبو  زليخة  األردنية  والمثّقفة  الكاتبة  مُثلت 
أشخاص آخرين رفعوا ضدها ثالث قضايا بتهمة إهانة وإزدراء الدين، على خلفية منشورات كتبتها ونشرتها على صفحتها 
على "فايسبوك"، وقد أنكرت الكاتبة ذلك وأكدت أن كل ما ُتطالب به هو التجديد الفكري لألديان، وأن هذا األمر أزعج 

الكثيرين.

األردن
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غزة قطاع 
واصلت أجهزة حركة "حماس" التضييق على الصحافّيين  في قطاع غزة خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢١، 
أّجلت  حين  في  له،  واضحة  تهمة  توجيه  دون  من  المشهراوي  عالء  الصحافي  الداخلي  األمن  جهاز  فاعتقل 
بتهمة "سوء  إيهاب فسفوس  الصحافي  الحكم على  التابعة لحكومة "حماس" جلسة  محكمة صلح خانيونس 

استعمال التكنولوجيا" مرة رابعة. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١٠/٢٦): محكمة خانيونس تؤّجل جلسة استئناف الحكم على الصحافي إيهاب فسفوس مرة رابعة 

الخاصة  االستئناف  جلسة  الرابعة،  للمرة  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  خانيونس  صلح  محكمة  أّجلت 
الثاني/نوفمبر  تشرين   ٣٠ إلى  التكنولوجيا"،  استعمال  "سوء  بتهمة  فسفوس  إيهاب  والصحافي  المصّور  على  بالحكم 

المقبل، وذلك من أجل جلب المزيد من الشهود.

(١٠/٣١): أمن حماس يعتقل الصحافي عالء المشهراوي وُيصادر حاسوَبين و٤ هواتف من منزله

لإلعالم  "المشرق"  مدير مؤسسة وموقع  غزة،  "حماس" في قطاع  حركة  لحكومة  التابع  الداخلي  األمن  جهاز  اعتقل   
الصحافي عالء المشهراوي من دون توجيه أي تهمة إليه أو معرفة سبب اإلعتقال. وقد فّتش أربعة عناصر منزله بدقة 

وصادروا جهاَزي حاسوب محموَلين، وأربعة هواتف خلوية.

فلسطين
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الغربية الضفة 
األول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت 
مّرات،  ثالث  الغاز  بقنابل  الخطيب  الكريم  عبد  محمد  "فلسطين"  تلفزيون  مراسل  فاستهدفت   ،٢٠٢١
الحّر سامح  والصحافي  كرامة،  راضي  الصحافي  المحّلية  "مصادر"  إذاعة  البرامج في  مقّدم  كّالً من  واعتقلت 
مناصرة من دون توضيح سبب اعتقالهما. وكان الفتًا إعالن وزبر الدفاع اإلسرائيلي تصنيف سّت منظمات غير 
حكومية  فلسطينية في الضفة الغربية "إرهابية"، وهي مؤسسة "الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان"، 
المرأة  لجان  "اتحاد  الزراعي"،  العمل  لجان  "اتحاد  "الحق"،  ـ فلسطين"،  للدفاع عن األطفال  العالمية  "الحركة 

العربية"، و"مركز بيسان للبحوث واإلنماء". وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(١٠/١): القوات اإلسرائيلية تستهدف الصحافي محمد الخطيب بقنابل الغاز ثالث مّرات شرق نابلس

خالل  مّرات،  ثالث  الغاز  بقنابل  الخطيب  الكريم  عبد  "فلسطين" محمد  تلفزيون  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
نابلس، أصابته إحداها في قدمه وتسّببت له برضوض  تغطيته فعالية ضد االستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة 

ميدانيًا. معالجته  وتّمت 

(١٠/٥): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي راضي كرامة بعد اقتحام منزله في الخليل

اعتقلت القوات اإلسرائيلية مقّدم البرامج في إذاعة "مصادر" المحّلية الصحافي راضي أحمد كرامة، بعد اقتحام منزله 
في مدينة الخليل، واقتادته إلى جهة مجهولة، من دون معرفة خلفية االعتقال.

(١٠/٥): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي سامح مناصرة بعد اقتحام منزله في طولكرم

اعتقلت القوات اإلسرائيلية الصحافي الحّر سامح مناصرة، بعد اقتحام منزله بشكل وحشي في طولكرم، واقتادته إلى 
جهة مجهولة، من دون توضيح أسباب االعتقال. 

(١٠/٢٢): إسرائيل ُتصّنف سّت منظمات فلسطينية غير حكومية "إرهابية"

أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، تصنيف سّت منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية "إرهابية"، 
"الحق"،  فلسطين"،   - األطفال  عن  للدفاع  العالمية  "الحركة  اإلنسان"،  وحقوق  األسير  لرعاية  "الضمير  مؤسسة  وهي 
الزراعي"، "اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث واإلنماء"، بحّجة "تشكيل غطاء لترويج  "اتحاد لجان العمل 

لتحرير فلسطين". الشعبية  الجبهة  أنشطة  وتمويل 

٨



٩

أمعنت الشرطة اإلسرائيلية في انتهاكاتها بحق الصحافّيين الفلسطينّيين في أراضي الـ٤٨ خالل شهر تشرين 
 "CNN" األول/أكتوبر ٢٠٢١، فاعتدت بالدفع على كّل من مصّور تلفزيون "الغد" صهيب سلهب، ومصّور قناة
المقبرة  في  الخطيب  رامي  الحّر  والمصّور  الشريف  محمد  "العربي"  تلفزيون  ومصّور  خضر،  كريم  األميركية 
قنابل  صوت في  بثالث  نسرين سالم  "الغد"  تلفزيون  أيضًا مراسلة  استهدفت  القدس، حيث  اليوسفية في 
قدمها، ومنعت المصور الحّر وهبي مكية من التصوير. كما اعتقلت مراسَلي شبكة "القسطل" اإلخبارية أحمد 
هّددت  فيما  القدس،  في  العمود  باب  في  بالضرب  عليهما  االعتداء  بعد  لساعات  سالم  ونسرين  صبيح  أبو 

الصحافي في راديو "الشمس" مبدأ فرحات بالسالح واعتدت عليه في مجد الكروم في الجليل األعلى.

إلى ذلك، جّددت السلطات اإلسرائيلية االعتقال اإلداري بحّق الصحافي عنان نجيب ٤ أشهر، ومنعت فعالية 
حساب  "فايسبوك"  إدارة  قّيدت  حين  في  الفلسطينية،  السلطة  من  تمويلها  بحّجة  القدس  في  ثقافية 
بحّجة  ٣ أشهر  المباشر لمدة  النشر على صفحته لمدة شهر والبث  راسم عبيدات ومنعته من  الحّر  الصحافي 

"مخالفة معايير فايسبوك". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١٠/٨): شرطي إسرائيلي يعتدي على الصحافي مبدأ فرحات بالدفع وُيهّدده بالسالح في مجد الكروم

اعتدى شرطي إسرائيلي على الصحافي في راديو "الشمس" مبدأ فرحات بالدفع بقّوة وتهديده بالسالح، أثناء تغطيته 
دهم الشرطة اإلسرائيلية إحدى قاعات األعراس في بلدة مجد الكروم في الجليل األعلى. 

(١٠/١٠): الشرطة اإلسرائيلية ُتصيب صحافية بقنابل صوت وتعتدي على ٤ مصّورين في القدس

سالم  نسرين  "الغد"  تلفزيون  مراسلة  وأصابت  الصوت،  بقنابل  والمصّورين  المراسلين  اإلسرائيلية  الشرطة  استهدفت 
بثالث قنابل في قدمها، كما اعتدت على كل من مصّور تلفزيون "الغد" صهيب سلهب، ومصّور قناة "CNN" األميركية 
التصوير،  لمنعهم من  بقّوة،  بالدفع  الخطيب  رامي  الحّر  والمصّور  الشريف  "العربي" محمد  تلفزيون  كريم خضر، ومصّور 

اليوسفية في القدس. المقبرة  المواجهات بين عناصرها وبين شبان فلسطينيين في  أثناء تغطيتهم 

(١٠/١٤): السلطات اإلسرائيلية ُتجّدد االعتقال اإلداري بحّق الصحافي عنان نجيب ٤ أشهر

على  الثانية  للمرة  شهور،  أربعة  لمدة  نجيب  عنان  الحّر  الصحافي  بحق  اإلداري  االعتقال  اإلسرائيلية  السلطات  جّددت 
التوالي، بحجة أنه ُيشّكل خطرًا أمنيًا، ولكن من دون توضيح ماهّية الخطر.

(١٠/١٩): إدارة "فايسبوك" ُتقّيد حساب الصحافي راسم عبيدات بحّجة مخالفة المعايير

قّيدت إدارة "فايسبوك" حساب الصحافي الحّر راسم عبيدات، ومنعته من النشر على صفحته لمدة شهر والبث المباشر 
السجون  الفلسطينيين في  له حول األسرى  "مخالفة معايير فايسبوك"، بسبب منشورات سابقة  بحّجة  أشهر،   ٣ لمدة 

اإلسرائيلية.

ين بعد االعتداء عليهما بالضرب في القدس (١٠/١٩): الشرطة اإلسرائيلية تعتقل صحافيَّ

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية مراسَلي شبكة "القسطل" اإلخبارية الصحافية نسرين سالم والصحافي أحمد أبو صبيح بعد 
شّبان  وبين  بينها  المواجهات  تغطيتهما  أثناء  بشروط،  ساعة   ١٢ بعد  سراحهما  وأطلقت  بالضرب،  عليهما  االعتداء 

فلسطينيين في باب العمود في القدس.

 

 أراضي الـ٤٨ 



(١٠/٢٦): إسرائيل تمنع فعالية ثقافية في القدس بحجة تمويلها من السلطة الفلسطينية

 أصدر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أمير أوحانا قرارًا بمنع فعالية ثقافية في إطار مشروع مشترك بين ثالث مؤسسات 
هي مسرح قافلة المتنقل، المسرح الوطني - الحكواتي ومعهد ادوارد سعيد في بيت "أبونا ابراهيم" في منطقة رأس 

أنها "ممّولة من السلطة الفلسطينية". العمود في القدس، بحجة 

(١٠/٢٩): الشرطة اإلسرائيلية تمنع المصّور وهبي مكية من التصوير في القدس

مدخل  عند  فلسطينيين  شّبان  وبين  بينها  المواجهات  تصوير  من  مكية  وهبة  الحّر  المصّور  اإلسرائيلية  الشرطة  منعت   
اليوسفية في مدينة القدس وهّددته باالعتقال. المقبرة 
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١١

استعرت االعتداءات على الصحافّيين والمصّورين في لبنان خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢١، فاعُتدي على 
ثالثة أطقم تلفزيونية في يوم واحد، واقُتحمت مكاتب جريدة واحُتجز صحافي واعُتقل مصّور وتعّرضت إعالمية 
الشرطة  وواصلت  للقرصنة.  وكالة  موقع  ض  وتعرَّ ناشط  واسُتدعي  مسرحية  عْرض  ُأوقف  كما  للتهديد، 
الـ٤٨، فاستهدفت مراسلة بثالث قنابل صوت،  أراضي  الفلسطينّيين في  الصحافّيين  انتهاكاتها بحق  اإلسرائيلية 
بالدفع  التصوير واعتدت  بالضرب، ومنعت مصّورًا من  آخَرين وهّددت صحافيًا واعتدت عليهم  واعتقلت مراسَلين 
ين في الضفة الغربية، حيث كان  على أربعة آخرين. كما استهدفت عناصرها مراسًال بقنابل الغاز واعتقلت صحافيَّ
واعتقلت  "إرهابية".  فلسطينية  حكومية  غير  منظمات  سّت  تصنيف  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  إعالن  أيضًا  الفتًا 
أجهزة "حماس" صحافيًا في قطاع غزة وأّجلت محكمتها جلسة الحكم على صحافي مرة رابعة. ومُثلت كاتبة أمام 
محكمة الجزاء بسبب منشورات في األردن، واعُتقل أربعة ناشطين إعالمّيين في الرقة وريفها في سوريا واحُتجز 

صحافي في دمشق.

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:

أخطرها  وكان   ،٢٠٢١ األول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  اإلنتهاكات  تعّددت  لبنان،  في 
اعتداء مناصري حركة "أمل" على طاقَمي قناة "MTV" وقناة "العربية - الحدث"، أثناء تغطيتهم إطالق النار في منطقة 

الطيونة، فيما اعتدى أهالي أحد ضحايا مواجهات الطيونة على طاقم قناة "LBCI" في مستشفى الساحل (١٠/١٤).

وبين  بينه  إشكال حصل  بعد   (١٠/١) بنك"  "بلوم  إثر شكوى من  كرّيم  الصحافي مهدي  األمن  احتجزت قوى  إلى ذلك، 
مديرة البنك، أثناء احتجاجه في البنك للحصول على حّقه كأحد المودعين، واعتقل األمن العام المصّور السوري محمد 
اليونس خالل مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي إلى فرنسا ثالثة أيام بسبب تشابه أسماء (١٠/٢٦)، كما أوقف عْرض 
ميشال  الجمهورية  لرئيس  "تتعّرض  أنها  بحجة  عوض  عوض  الُمخرج  مع  وحّقق  المدينة  مسرح  على  "تنفيسة"  مسرحية 
جريدة  مكاتب  عون  للرئيس  مؤيدة  مجموعة  واقتحمت   .(١٠/٢) للعرض  ترخيص  على  حصولها  عدم  وبسبب  عون" 
على  والشتم  للتهديد  يوسف  اإلعالمية سابين  وتعّرضت   ،(١٠/١٢) الجمهورية  لرئيس  الساخر  انتقادها  بسبب  "الشرق" 
طارق  القاضي  بيروت  مرفأ  بانفجار  العدلي  المحّقق  هاجمت  التي  العشائر  بيانات  فيها  تنتقد  تغريدة  بسبب  "تويتر" 
الناشط فراس بو حاطوم على خلفية تقرير صحافي عن األوضاع  البيطار (١٠/١٥). واستدعى مكتب جرائم المعلوماتية 
ض موقع "الوكالة الوطنية" للقرصنة من ِقبل مجهولين على خلفية موقف  األمنية في بلدة النبي شيت (١٠/٢١)، وتعرَّ
وزير اإلعالم من المملكة العربية السعودية (١٠/٣١)، في حين توّقفت جريدة "The Daily Star" عن تحديث موقعها 

اإللكتروني (١٠/١٣).

الديمقراطية "قسد" قائمة االنتهاكات خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢١، حيث  سوريا، تصّدرت قوات سوريا  وفي 
اعتقل عناصرها في الرقة وريفها كّالً من الناشطين اإلعالميين العاملين في المكتب اإلعالمي لمجلس الرقة المدني 
الحسن على خلفية عملهم اإلعالمي (١٠/١)،  الخلف وباسم  الكريم  الشواخ وأسامة عبد  الخلف وفايز  العبد  مصطفى 

وأطلقت سراح األخير بعد ٢٦ يومًا وبقي مصير اآلخرين مجهوًال.  

وصادرت  خلف  يونس  الحكومية  "الثورة"  جريدة  في  الصحافي  العقاري في دمشق  المصرف  إدارة  احتجزت  ذلك،  إلى 
هاتفه (١٠/٢١)، في حين اتهمت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان روسيا بمهاجمة موقعها اإللكتروني وعرقلة تصّفحه 

تمهيدًا إليقافه نهائيًا (١٠/١٧).

التقرير الشهري المختصر



الوطنية خالل شهر  المكتبة  إلى  التلفزيون األردني  األردن، تواصلت تداعيات قرار نقل عشرة إعالميين قسرًا من  وفي 
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢١، حيث نّفذ صحافيون أردنيون وقفة احتجاجية أمام مقّر نقابة الصحافيين تنديدًا بالقرار بعدما 
وإزدراء  إهانة  بتهمة  الجزاء  أمام محكمة  ريشة  أبو  زليخة  الكاتبة  مُثلت  حين  (١٠/١١)، في  عنه  بالعدول  الوعود  تبّخرت 

الدين على خلفية منشورات كتبتها على صفحتها على "فايسبوك" (١٠/١١).

 ،٢٠٢١ األول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت  الغربية،  الضفة  وفي 
فاستهدفت مراسل تلفزيون "فلسطين" محمد عبد الكريم الخطيب بقنابل الغاز ثالث مّرات (١٠/١)، واعتقلت كّالً من 
مقّدم البرامج في إذاعة "مصادر" المحّلية الصحافي راضي كرامة والصحافي الحّر سامح مناصرة (١٠/٥) من دون توضيح 
الضفة  في  فلسطينية  حكومية  غير  منظمات  سّت  تصنيف  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  إعالن  الفتًا  وكان  االعتقال.  سبب 
ـ  األطفال  عن  للدفاع  العالمية  "الحركة  اإلنسان"،  وحقوق  األسير  لرعاية  "الضمير  مؤسسة  وهي  "إرهابية"،  الغربية 
فلسطين"، "الحق"، "اتحاد لجان العمل الزراعي"، "اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث واإلنماء" (١٠/٢٢).

وفي قطاع غزة، واصلت أجهزة حركة "حماس" التضييق على الصحافّيين  خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢١، فاعتقل 
جهاز األمن الداخلي الصحافي عالء المشهراوي من دون توجيه تهمة واضحة له (١٠/٣١)، في حين أّجلت محكمة صلح 
التكنولوجيا"  استعمال  "سوء  بتهمة  إيهاب فسفوس  الصحافي  على  الحكم  جلسة  "حماس"  لحكومة  التابعة  خانيونس 

مرة رابعة (١٠/٢٦).

تشرين  شهر  خالل  الفلسطينّيين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  في  اإلسرائيلية  الشرطة  أمعنت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
األول/أكتوبر ٢٠٢١، فاعتدت بالدفع على كّل من مصّور تلفزيون "الغد" صهيب سلهب، ومصّور قناة "CNN" األميركية 
القدس،  اليوسفية في  المقبرة  الخطيب في  رامي  الحّر  الشريف والمصّور  "العربي" محمد  تلفزيون  كريم خضر، ومصّور 
المصور  ومنعت   ،(١٠/١٠) قنابل  صوت في قدمها  بثالث  نسرين سالم  "الغد"  تلفزيون  مراسلة  أيضًا  استهدفت  حيث 
الحّر وهبي مكية من التصوير (١٠/٢٩). كما اعتقلت مراسَلي شبكة "القسطل" اإلخبارية أحمد أبو صبيح ونسرين سالم 
لساعات بعد االعتداء عليهما بالضرب في باب العمود في القدس (١٠/١٩)، فيما هّددت الصحافي في راديو "الشمس" 

مبدأ فرحات بالسالح واعتدت عليه في مجد الكروم في الجليل األعلى (١٠/٨).

غزة قطاع 
واصلت أجهزة حركة "حماس" التضييق على الصحافّيين  في قطاع غزة خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢١، 
أّجلت  حين  في  له،  واضحة  تهمة  توجيه  دون  من  المشهراوي  عالء  الصحافي  الداخلي  األمن  جهاز  فاعتقل 
بتهمة "سوء  إيهاب فسفوس  الصحافي  الحكم على  التابعة لحكومة "حماس" جلسة  محكمة صلح خانيونس 

استعمال التكنولوجيا" مرة رابعة. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١٠/٢٦): محكمة خانيونس تؤّجل جلسة استئناف الحكم على الصحافي إيهاب فسفوس مرة رابعة 

الخاصة  االستئناف  جلسة  الرابعة،  للمرة  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  خانيونس  صلح  محكمة  أّجلت 
الثاني/نوفمبر  تشرين   ٣٠ إلى  التكنولوجيا"،  استعمال  "سوء  بتهمة  فسفوس  إيهاب  والصحافي  المصّور  على  بالحكم 

المقبل، وذلك من أجل جلب المزيد من الشهود.

(١٠/٣١): أمن حماس يعتقل الصحافي عالء المشهراوي وُيصادر حاسوَبين و٤ هواتف من منزله

لإلعالم  "المشرق"  مدير مؤسسة وموقع  غزة،  "حماس" في قطاع  حركة  لحكومة  التابع  الداخلي  األمن  جهاز  اعتقل   
الصحافي عالء المشهراوي من دون توجيه أي تهمة إليه أو معرفة سبب اإلعتقال. وقد فّتش أربعة عناصر منزله بدقة 

وصادروا جهاَزي حاسوب محموَلين، وأربعة هواتف خلوية.

١٢



الغربية الضفة 
األول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت 
مّرات،  ثالث  الغاز  بقنابل  الخطيب  الكريم  عبد  محمد  "فلسطين"  تلفزيون  مراسل  فاستهدفت   ،٢٠٢١
الحّر سامح  والصحافي  كرامة،  راضي  الصحافي  المحّلية  "مصادر"  إذاعة  البرامج في  مقّدم  كّالً من  واعتقلت 
مناصرة من دون توضيح سبب اعتقالهما. وكان الفتًا إعالن وزبر الدفاع اإلسرائيلي تصنيف سّت منظمات غير 
حكومية  فلسطينية في الضفة الغربية "إرهابية"، وهي مؤسسة "الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان"، 
المرأة  لجان  "اتحاد  الزراعي"،  العمل  لجان  "اتحاد  "الحق"،  ـ فلسطين"،  للدفاع عن األطفال  العالمية  "الحركة 

العربية"، و"مركز بيسان للبحوث واإلنماء". وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(١٠/١): القوات اإلسرائيلية تستهدف الصحافي محمد الخطيب بقنابل الغاز ثالث مّرات شرق نابلس

خالل  مّرات،  ثالث  الغاز  بقنابل  الخطيب  الكريم  عبد  "فلسطين" محمد  تلفزيون  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
نابلس، أصابته إحداها في قدمه وتسّببت له برضوض  تغطيته فعالية ضد االستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة 

ميدانيًا. معالجته  وتّمت 

(١٠/٥): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي راضي كرامة بعد اقتحام منزله في الخليل

اعتقلت القوات اإلسرائيلية مقّدم البرامج في إذاعة "مصادر" المحّلية الصحافي راضي أحمد كرامة، بعد اقتحام منزله 
في مدينة الخليل، واقتادته إلى جهة مجهولة، من دون معرفة خلفية االعتقال.

(١٠/٥): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي سامح مناصرة بعد اقتحام منزله في طولكرم

اعتقلت القوات اإلسرائيلية الصحافي الحّر سامح مناصرة، بعد اقتحام منزله بشكل وحشي في طولكرم، واقتادته إلى 
جهة مجهولة، من دون توضيح أسباب االعتقال. 

(١٠/٢٢): إسرائيل ُتصّنف سّت منظمات فلسطينية غير حكومية "إرهابية"

أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، تصنيف سّت منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية "إرهابية"، 
"الحق"،  فلسطين"،   - األطفال  عن  للدفاع  العالمية  "الحركة  اإلنسان"،  وحقوق  األسير  لرعاية  "الضمير  مؤسسة  وهي 
الزراعي"، "اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث واإلنماء"، بحّجة "تشكيل غطاء لترويج  "اتحاد لجان العمل 

لتحرير فلسطين". الشعبية  الجبهة  أنشطة  وتمويل 
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