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التقرير الشهري المفصل

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

التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.

فاستهدفت  الفلسطينيين،  والمصّورين  الصحافيين  بحّق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  السلطات  واصلت  فقد 
قواتها سبعة منهم في الضفة الغربية بقنابل الغاز المسّيل للدموع والرصاص اإلسفنجي والمعدني المغّلف 
اعتدى شرطي على  آخَرين. كما  اثنين  باتجاه  الحّي  الرصاص  بالمّطاط، واحتجزت مصّورًا فيما أطلق مستوطن 
مصّور بالضرب في أراضي الـ٤٨ وخّرب مستوطنون جداريات عن فلسطين في حّي الشيخ جّراح في القدس. أما 
ين في الضفة وأطلق الغاز المسّيل للدموع على مشّيعي جنازة وأصاب  األمن الفلسطيني فقد اعتقل صحافيَّ

باالختناق. مصّورًا 

بسبب  ناشطة  بحق  إخبار  وُقّدم  جواز سفر كوميدي  العام  األمن  لبنان حيث سحب  االنتهاكات في  وتعّددت 
وُحذف  الصدر،  عاريي  لراقصين  بعرض  افتتاحه  إثر  تجميل  متجر  على  واعُتدي  الجمهورية،  رئيس  انتقادهما 
حساب أخصائية علم جنس بسبب صورة، فيما قّدمت نقابة محّرري الصحافة طلبًا لمنع نشاطات "تجّمع نقابة 
سوريا  في  القامشلي  في  إعالمية  شبكة  مكتب  "اآلسايش"  ودهمت  رّده.  القضاء  لكّن  البديلة"  الصحافة 
اليوم نفسه. وعّلقت  وأغلقته واعتقلت مديره وخمسة عاملين فيه، كما اعتقلت ثالثة مراسلين آخرين في 
"معادية  اعتبرتها  كاريكاتورية  ورسومًا  تعليقات  نشرها  بحّجة  فضائية  أردنية  قناة  مع  تعاونها  ألمانية  قناة 

وللسامية“. إلسرائيل 

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:

٢



تنّوعت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في لبنان خالل شهر كانون األول/ديسمبر ٢٠٢١، وكان 
الصحافة  نقابة  "تجّمع  نشاطات  لمنع  المستعجلة  األمور  قاضي  أمام  طلبًا  المحّررين  نقابة  تقديم  أبرزها 
الحريري  رفيق  مطار  في  العام  األمن  سحب  حين  وفي  الطلب.  رّد  المدني  المنفرد  القاضي  لكن  البديلة"، 
الدولي جواز سفر الكوميدي توفيق بريدي لمدة يومين بسبب منشورات ساخرة له على "إنستغرام" ينتقد 
بحق  التمييزية  العامة  النيابة  أمام  بإخبار  سماحة  بول  جان  تقّدم  عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس  فيها 
الناشطة أماني دنهش بتهمة تحقير رئيس الجمهورية بسبب فيديو ساخر على "إنستغرام" أيضًا. وكان الفتًا 
وحذف  الصدر،  عاريي  لراقصين  بعرض  افتتاحه  بعد  الجنوبية  الضاحية  في  تجميل  أدوات  متجر  على  االعتداء 
تطبيق "تيك توك" آرابيا حساب أخّصائية علم الجنس الدكتورة ساندرين عطاالله بسبب صورة. وفي ما يلي 

التفاصيل: أهم 

(١٢/٦): االعتداء على متجر أدوات تجميل في الضاحية بعد افتتاحه بعرض لراقصين عاريي الصدر

التجميل والوشم، بعد يوم على  افتتاحه بعرض  النار في الضاحية الجنوبية على متجر مختص بأدوات  أطلق مجهولون 
فّني تضّمن راقصين عاريي الصدر، وقد أصيبت واجهة المتجر بالرصاص ما أدى إلى تحطم الزجاج وأضرار داخله. 

(١٢/٧): إخبار بحّق الناشطة أماني دنهش أمام النيابة العامة بتهمة "تحقير رئيس الجمهورية"

 تقّدم جان بول سماحة عبر وكيلته المحامية أوديت نجيم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحّق الناشطة على مواقع 
الجمهورية ميشال عون"، على خلفية  رئيس  "تحقير  بتهمة  "أمونز"،  بلقب  المعروفة  أماني دنهش،  التواصل االجتماعي 

فيديو ساخر على "إنستغرام" تنتقد فيه عون.

(١٢/١٣): األمن العام يسحب جواز سفر الكوميدي توفيق بريدي بسبب منشورات

باسم  المعروف  بريدي  توفيق  الكوميدي  سفر  جواز  الدولي  الحريري  رفيق  مطار  في  اللبناني  العام  األمن  سحب 
يومين  الجمهورية ميشال عون، وبعد  رئيس  ينتقد فيها  "إنستغرام"  له على  "توفيلوك"، على خلفية منشورات ساخرة 

مُثل بريدي أمام شعبة معلومات األمن العام الستالم جواز سفره.

(١٢/١٤): "تيك ـ توك" آرابيا يحذف حساب أخّصائية علم الجنس ساندرين عطاالله بسبب صورة

 أقدم تطبيق "تيك - توك آرابيا" على حذف حساب أخّصائية علم الجنس الدكتورة ساندرين عطاالله، على خلفية عرضها 
صورة مهبل ظهرت خالل فيديو توعوّي حول الصّحة الجنسّية للنساء.

(١٢/١٧): نقابة المحّررين تطلب من القضاء منع نشاطات "تجّمع نقابة الصحافة البديلة"

تقّدمت نقابة محّرري الصحافة اللبنانية بواسطة وكيلها المحامي أنطون الحويس، أمام قاضي األمور المستعجلة في 
بعبدا الياس مخيبر، بطلب إعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع "تجّمع نقابة الصحافة البديلة" من ممارسة أي نشاط عبر 
كافة وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة واإللكترونية، ومنعه خصوصًا من نشر أية أخبار أو بيانات أو مقاالت من أي 
نوع، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار، ما يعني فعليًا قمعه. وبعد 
المحّررين  نقابة  طلب  المستعجلة،  األمور  قضايا  في  الناظر  مخيبر،  صالح  الياس  المدني  المنفرد  القاضي  رّد  أيام  ثالثة 
استنادًا إلى الدستور اللبناني ومعاهدات حقوق اإلنسان التي وّقع عليها لبنان، وال سّيما المواد المتعّلقة بحّق التجّمع 

وحّق التعبير عن الرأي".

لبنان 

٣ ٤



سوريا

شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  بشريط  الكردية  الذاتية  اإلدارة  انفردت 
كانون األول/ديسمبر ٢٠٢١، على يد قوات األمن التابعة لها "اآلسايش"، التي دهمت مكتب شبكة "رووداو" 
كما  األسباب.  معرفة  دون  من  وأغلقته  فيه  العاملين  من  وخمسة  المكتب  مدير  واعتقلت  القامشلي  في 

اعتقلت في اليوم نفسه ثالثة مراسلين وأطلقتهم بعد ساعات. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(١٢/٧): "اآلسايش" تدهم مكتب شبكة "رووداو" في القامشلي وُتغلقه وتعتقل ستة صحافيين

دهمت قوة من األمن الداخلي التابع لإلدارة الذاتية الكردية "اآلسايش" في القامشلي، مقّر شبكة "رووداو" اإلعالمية 
في المدينة وأغلقته، واعتقلت مدير المكتب فهد صبري، والمخرج أحمد عجمو، والمراسل برزان فرمان، والمصّور نضال 

رسول، ومنسق العالقات حسين عثمان، والمذيع صفقان أوركيش، من دون معرفة األسباب.

(١٢/٧): "اآلسايش" تحتجز المراسلين جمعة عكاش ومحمد حسن وعز الدين صالح في القامشلي

احتجزت قوة أمنية تابعة لإلدارة الذاتية الكردية "اآلسايش"، كّالً من مراسل قناة "العربية" جمعة عكاش ومراسل قناة 
"روسيا اليوم" محمد حسن ومراسل موقع "سوريون من أجل العدالة" عز الدين صالح، لساعات، في مدينة القامشلي 

الُقّصر. بتجنيد  تنديدًا  المدينة  التي خرجت في  على خلفية تغطيتهم لالحتجاجات 

٤



األول/ديسمبر  كانون  شهر  خالل  األردن  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  عن  المباشرة  االنتهاكات  غابت 
٥ كانون األول/ديسمبر، تعليق تعاونها مع شريكها  ٢٠٢١، فيما أعلنت قناة "دوتشيه فيله" األلمانية، في 
اعتبرتها  كاريكاتورية  ورسومًا  تعليقات  األخيرة  نشر  بحّجة  الفضائية،  "رؤيا"  قناة  األردن  في  اإلعالمي 

"معادية إلسرائيل وكذلك معادية للسامية".

األردن

٥



٦

الغربية الضفة 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  انتهاكاتها  وتيرة  االسرائيلية  القوات  صّعدت 
شادي  الرسمي  "فلسطين"  تلفزيون  مصّور  من  كّالً  فاستهدفت   ،٢٠٢١ األول/ديسمبر  كانون  شهر  خالل 
شحادة،  فاروق  العربي"  "التلفزيون  ومصّور  صبرا،  أبو  محمود  حافظ  األردنية  "رؤيا"  قناة  ومراسل  جرارعة، 
عبد  فادي  المصّور  ضّم  الذي  "فلسطين"  تلفزيون  وطاقم   عواد،  وفا  "وفا"  الرسمية  األنباء  وكالة  ومصّور 
الغاز  بقنابل  خويرة،  سامر  ميديا"  "جي  وكالة  ومصّور  الضميري،  الدين  بدر  إيهاب  والمراسل  ياسين  الرحمن 
محمود  الحّر  المصّور  واحتجزت  اإلسفنجي،  والرصاص  بالمّطاط  المغّلف  المعدني  والرصاص  للدموع  المسّيل 
باتجاه مصّور "شبكة قدس" اإلخبارية معتصم سقف  الحّي  الرصاص  الغني، فيما أطلق مستوطن  فوزي عبد 
الحيط ومصّورة وكالة "فلسطين بوست" سجى العلمي، أثناء تغطيتهم المواجهات التي اندلعت بينها وبين 

نابلس. شّبان فلسطينيين في مدينة 

تهمة  توجيه  دون  من  مّرتين  عواد  السالم  عبد  الصحافي  نابلس  في  الفلسطيني  األمن  اعتقل  ذلك،  إلى 
واضحة له، كما اعتقل الصحافي الحّر مصعب قفيشة من منزله في الخليل ثالث ساعات بالخطأ، فيما أصيب 
مصّور وكالة "األسوشيتد برس" مجدي اشتية باالختناق الشديد جّراء الغاز المسّيل للدموع من الذي أطلقه 

عناصر األمن الفلسطيني على مشّيعين في جنازة. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١٢/٣): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المصّور شادي جرارعة برصاصة إسفنجية جنوب نابلس

أصابته في ساقه  إسنفجية  برصاصة  جرارعة  الرسمي شادي  "فلسطين"  تلفزيون  اإلسرائيلية مصّور  القوات  استهدفت 
اليسرى، خالل تغطيته المواجهات التي اندلعت بين أهالي بلدة بيتا وبين القوات اإلسرائيلية جنوب شرق مدينة نابلس.

(١٢/١٣): األمن الفلسطيني ُيطلق قنابل غاز على مشّيعي جنازة ويصيب مصّورًا باالختناق في نابلس

أصيب مصّور وكالة "أسوشيتد برس" مجدي اشتية باالختناق الشديد، جّراء استنشاقه الغاز المسّيل للدموع من القنابل 
الجنود  برصاص  قضى  الذي  الكيال،  جميل  جنازة  في  المشّيعين  على  الفلسطيني  األمن  من  عناصر  أطلقها  التي 

نابلس. اإلسرائيليين، وسط مدينة 

غزة قطاع 
ل أي انتهاك على الساحة اإلعالمية والثقافية في قطاع غزة خالل شهر كانون األول/ديسمبر ٢٠٢١. لم ُيسجَّ

فلسطين
١٠



(١٢/١٤): األمن الوقائي في نابلس يعتقل الصحافي عبد السالم عواد مّرتين من دون تهمة

عّدة  عواد  السالم  عبد  "إخباريات"  موقع  في  والكاتب  الصحافي  نابلس  في  الفلسطيني  الوقائي  األمن  جهاز  اعتقل 
ساعات، ليعود ويعتقله بعد خمسة أيام مرة ثانية حيث استمر معتقًال على مدى ثمانية أيام، ومن دون أن توّجه إليه 
دوالر   ٤٢٠٠ (حوالي  أردني  دينار   ٣٠٠٠ بقيمة  بكفالة شخصية  نابلس  عنه محكمة صلح  أفرجت  وقد  تهمة محددة،  أي 

أميركي).

(١٢/١٦): األمن الفلسطيني يعتقل الصحافي مصعب قفيشة بالخطأ من منزله في الخليل

الخليل،  مدينة  في  منزله  من  قفيشة  مصعب  الحّر  الصحافي  الفلسطيني  األمن  أجهزة  من  مشتركة  قوة  اعتقلت 
وأطلقت سراحه بعد ثالث ساعات وإخباره بأن اعتقاله كان بالخطأ. 

(١٢/٢٣): القوات اإلسرائيلية ُتصيب الصحافي حافظ أبو صبرا برصاصة مغّلفة بالمّطاط شمال نابلس

بالمّطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  صبرا  أبو  محمود  حافظ  األردنية  "رؤيا"  قناة  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
أصابته في مؤخرته، خالل تغطيته المواجهات التي اندلعت بين المستوطنين وأهالي قرية برقة شمال غرب نابلس.

(١٢/٢٣): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المصّور فاروق شحادة برصاصة مغّلفة بالمّطاط شمال نابلس

فوق  أصابته  بالمّطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  فاروق شحادة  "العربي"  تلفزيون  مصّور  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
ركبته، خالل تغطيته المواجهات التي اندلعت بين أهالي قرية برقة وبين المستوطنين شمال مدينة نابلس. 

(١٢/٢٥): مستوطن ُيطلق الرصاص على المصّوَرين معتصم سقف الحيط وسجى العلمي شمال نابلس

وكالة  ومصّورة  الحيط  سقف  معتصم  اإلخبارية  قدس"  "شبكة  مصّور  من  كّل  باتجاه  الحّي  الرصاص  مستوطن  أطلق 
"فلسطين بوست" سجى العلمي، من دون تسجيل أي اصابة، خالل تواجدهما قرب مفرق قرية سبسطية شمال غرب 

نابلس. مدينة 

(١٢/٢٥): القوات اإلسرائيلية تستهدف مراسًال ومصّوَرين بقنابل الغاز والرصاص غرب نابلس

استهدفت القوات اإلسرائيلية كّالً من مصّور وكالة األنباء الرسمية "وفا" وفا عواد، وطاقم تلفزيون "فلسطين" الذي 
والرصاص  للدموع،  المسّيل  الغاز  بقنابل  الضميري،  الدين  بدر  إيهاب  والمراسل  ياسين  الرحمن  عبد  فادي  المصّور  ضّم 
المطاطي واإلسفنجي، خالل تغطيتهم مسيرة المواجهات التي اندلعت بين المستوطنين وبين أهالي قرية بزارية غرب 

نابلس. مدينة 

(١٢/٢٥): القوات اإلسرائيلية تستهدف المصّور سامر خويرة بقنابل الغاز شمال نابلس�استهدفت القوات

اإلسرائيلية مصّور وكالة "جي ميديا" سامر خويرة بقنابل الغاز المسّيل للدموع، ما أدى إلى إصابته باختناق شديد، خالل 
تغطيته المواجهات التي اندلعت بين المستوطنين وبين أهالي قرية برقة شمال نابلس.

(١٢/٢٨): القوات اإلسرائيلية تحتجز المصّور محمود فوزي جنوب شرق طولكرم

أثناء مروره على حاجزها في  النصف ساعة،  الغني حوالي  الحّر محمود فوزي عبد  المصّور  اٍإلسرائيلية  القوات  احتجزت 
بلدة شوفة جنوب شرق مدينة طولكرم.

٧



٨

كانون  شهر  خالل  الـ٤٨  أراضي  في  الفلسطينّيين  الصحافيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  واصلت 
األول/ديسمبر ٢٠٢١، حيث اعتدى شرطي بالضرب على المصّور محمود عليان، فيما أقدم مستوطنون على 

تخريب جداريات عن فلسطين في حي الشيخ جّراح في القدس. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١٢/١٠): مستوطنون يخّربون جداريات عن فلسطين في حي الشيخ جّراح في القدس

رسمة  تضّم  والتي  القدس،  في  جّراح  الشيخ  حي  في  المتواجدة  الجداريات  تخريب  على  مستوطنون  أقدم 
من  وغيرهما  أجنحة  مع  فلسطين  وخارطة  الفلسطيني،  العلم  بألوان  بالونات  يحمل  فلسطيني  لجندي 

اللوحات.

(١٢/١٧): شرطي إسرائيلي يعتدي بالضرب على المصّور محمود عليان في حي الشيخ جّراح

بالضرب  عليان  محمود   (Associated Press) برس"  "أسوشيتد  وكالة  مصّور  على  إسرائيلي  شرطي  اعتدى 
أثناء تغطيته فعالية احتجاجية في حي الشيخ جّراح في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابته برضوض  والدفع، 

في وجهه وُنقل إلى المستشفى للمعالجة.

 أراضي الـ٤٨ 



٩

كانون  شهر  خالل  الفلسطينيين  والمصّورين  الصحافيين  بحّق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  السلطات  واصلت 
للدموع  المسّيل  الغاز  بقنابل  الغربية  الضفة  في  منهم  سبعة  قواتها  فاستهدفت   ،٢٠٢١ األول/ديسمبر 
باتجاه  الحّي  الرصاص  بالمّطاط، واحتجزت مصّورًا فيما أطلق مستوطن  المغّلف  والرصاص اإلسفنجي والمعدني 
الـ٤٨ وخّرب مستوطنون جداريات عن فلسطين  أراضي  بالضرب في  اعتدى شرطي على مصّور  آخَرين. كما  اثنين 
ين في الضفة وأطلق الغاز المسّيل  في حّي الشيخ جّراح في القدس. أما األمن الفلسطيني فقد اعتقل صحافيَّ
العام  األمن  سحب  حيث  لبنان  في  االنتهاكات  وتعّددت  باالختناق.  مصّورًا  وأصاب  جنازة  مشّيعي  على  للدموع 
إثر  تجميل  الجمهورية، واعُتدي على متجر  رئيس  انتقادهما  ناشطة بسبب  بحق  إخبار  وُقّدم  جواز سفر كوميدي 
افتتاحه بعرض لراقصين عاريي الصدر، وُحذف حساب أخصائية علم جنس بسبب صورة، فيما قّدمت نقابة محّرري 
الصحافة طلبًا لمنع نشاطات "تجّمع نقابة الصحافة البديلة" لكّن القضاء رّده. ودهمت "اآلسايش" مكتب شبكة 
مراسلين  ثالثة  اعتقلت  كما  فيه،  عاملين  واعتقلت مديره وخمسة  وأغلقته  القامشلي في سوريا  إعالمية في 
ورسومًا  تعليقات  نشرها  بحّجة  فضائية  أردنية  قناة  مع  تعاونها  ألمانية  قناة  وعّلقت  نفسه.  اليوم  في  آخرين 

وللسامية". "معادية إلسرائيل  اعتبرتها  كاريكاتورية 

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: 

أبرزها  وكان   ،٢٠٢١ األول/ديسمبر  كانون  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت  لبنان،  في 
تقديم نقابة المحّررين طلبًا أمام قاضي األمور المستعجلة لمنع نشاطات "تجّمع نقابة الصحافة البديلة"، لكن القاضي 
المنفرد المدني رّد الطلب (١٢/١٧). وفي حين سحب األمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي جواز سفر الكوميدي 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  فيها  ينتقد  "إنستغرام"  على  له  ساخرة  منشورات  بسبب  يومين  لمدة  بريدي  توفيق 
رئيس  تحقير  بتهمة  دنهش  أماني  الناشطة  بحق  التمييزية  العامة  النيابة  أمام  بإخبار  سماحة  بول  جان  تقّدم   ،(١٢/١٣)
الجمهورية بسبب فيديو ساخر على "إنستغرام" أيضًا (١٢/٧). وكان الفتًا االعتداء على متجر أدوات تجميل في الضاحية 
الجنوبية بعد افتتاحه بعرض لراقصين عاريي الصدر (١٢/٦)، وحذف تطبيق "تيك توك" آرابيا حساب أخّصائية علم الجنس 

الدكتورة ساندرين عطاالله بسبب صورة (١٢/١٤).

كانون  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  بشريط  الكردية  الذاتية  اإلدارة  انفردت  سوريا،  وفي 
األول/ديسمبر ٢٠٢١، على يد قوات األمن التابعة لها "اآلسايش"، التي دهمت مكتب شبكة "رووداو" في القامشلي 
اليوم  في  اعتقلت  كما   ،(١٢/٧) األسباب  معرفة  دون  من  وأغلقته  فيه  العاملين  من  المكتب وخمسة  مدير  واعتقلت 

نفسه ثالثة مراسلين وأطلقتهم بعد ساعات.

األردن، غابت االنتهاكات المباشرة عن الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر كانون األول/ديسمبر ٢٠٢١، فيما  وفي 
أعلنت قناة "دوتشيه فيله" األلمانية، في ٥ كانون األول/ديسمبر، تعليق تعاونها مع شريكها اإلعالمي في األردن قناة 
"رؤيا" الفضائية، بحّجة نشر األخيرة تعليقات ورسومًا كاريكاتورية اعتبرتها "معادية إلسرائيل وكذلك معادية للسامية".

التقرير الشهري المختصر



وفي الضفة الغربية، صّعدت القوات االسرائيلية وتيرة انتهاكاتها بحّق الصحافّيين والمصّورين الفلسطينّيين خالل شهر 
ومراسل   ،(١٢/٣) جرارعة  شادي  الرسمي  "فلسطين"  تلفزيون  مصّور  من  كّالً  فاستهدفت   ،٢٠٢١ األول/ديسمبر  كانون 
األنباء  وكالة  (١٢/٢٣)، ومصّور  فاروق شحادة  العربي"  "التلفزيون  أبو صبرا، ومصّور  حافظ محمود  األردنية  "رؤيا"  قناة 
الرسمية "وفا" وفا عواد، وطاقم  تلفزيون "فلسطين" الذي ضّم المصّور فادي عبد الرحمن ياسين والمراسل إيهاب بدر 
والرصاص  للدموع  المسّيل  الغاز  بقنابل   ،(١٢/٢٥) خويرة  سامر  ميديا"  "جي  وكالة  ومصّور   ،(١٢/٢٥) الضميري  الدين 
المعدني المغّلف بالمّطاط والرصاص اإلسفنجي، واحتجزت المصّور الحّر محمود فوزي عبد الغني (١٢/٢٨)، فيما أطلق 
مستوطن الرصاص الحّي باتجاه مصّور "شبكة قدس" اإلخبارية معتصم سقف الحيط ومصّورة وكالة "فلسطين بوست" 

أثناء تغطيتهم المواجهات التي اندلعت بينها وبين شّبان فلسطينيين في مدينة نابلس. سجى العلمي (١٢/٢٥)، 

إلى ذلك، اعتقل األمن الفلسطيني في نابلس الصحافي عبد السالم عواد (١٢/١٤) ومّرة ثانية بعد خمسة أيام من دون 
توجيه تهمة واضحة له، كما اعتقل الصحافي الحّر مصعب قفيشة من منزله في الخليل ثالث ساعات بالخطأ (١٢/١٦)، 
فيما أصيب مصّور وكالة "أسوشيتد برس" مجدي اشتية باالختناق الشديد جّراء الغاز المسّيل للدموع من الذي أطلقه 

عناصر األمن الفلسطيني على مشّيعين في جنازة (١٢/١٣).

كانون  شهر  خالل  الفلسطينّيين  الصحافيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  واصلت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
على  أقدم مستوطنون  فيما   ،(١٢/١٧) عليان  المصّور محمود  على  بالضرب  اعتدى شرطي  حيث   ،٢٠٢١ األول/ديسمبر 

تخريب جداريات عن فلسطين في حي الشيخ جّراح في القدس (١٢/١٠).

ل أي انتهاك على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر كانون األول/ديسمبر ٢٠٢١. وفي قطاع غزة، لم ُيسجَّ

غزة قطاع 
ل أي انتهاك على الساحة اإلعالمية والثقافية في قطاع غزة خالل شهر كانون األول/ديسمبر ٢٠٢١. لم ُيسجَّ

١٠



(١٢/١٤): األمن الوقائي في نابلس يعتقل الصحافي عبد السالم عواد مّرتين من دون تهمة

عّدة  عواد  السالم  عبد  "إخباريات"  موقع  في  والكاتب  الصحافي  نابلس  في  الفلسطيني  الوقائي  األمن  جهاز  اعتقل 
ساعات، ليعود ويعتقله بعد خمسة أيام مرة ثانية حيث استمر معتقًال على مدى ثمانية أيام، ومن دون أن توّجه إليه 
دوالر   ٤٢٠٠ (حوالي  أردني  دينار   ٣٠٠٠ بقيمة  بكفالة شخصية  نابلس  عنه محكمة صلح  أفرجت  وقد  تهمة محددة،  أي 

أميركي).

(١٢/١٦): األمن الفلسطيني يعتقل الصحافي مصعب قفيشة بالخطأ من منزله في الخليل

الخليل،  مدينة  في  منزله  من  قفيشة  مصعب  الحّر  الصحافي  الفلسطيني  األمن  أجهزة  من  مشتركة  قوة  اعتقلت 
وأطلقت سراحه بعد ثالث ساعات وإخباره بأن اعتقاله كان بالخطأ. 

(١٢/٢٣): القوات اإلسرائيلية ُتصيب الصحافي حافظ أبو صبرا برصاصة مغّلفة بالمّطاط شمال نابلس

بالمّطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  صبرا  أبو  محمود  حافظ  األردنية  "رؤيا"  قناة  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
أصابته في مؤخرته، خالل تغطيته المواجهات التي اندلعت بين المستوطنين وأهالي قرية برقة شمال غرب نابلس.

(١٢/٢٣): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المصّور فاروق شحادة برصاصة مغّلفة بالمّطاط شمال نابلس

فوق  أصابته  بالمّطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  فاروق شحادة  "العربي"  تلفزيون  مصّور  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
ركبته، خالل تغطيته المواجهات التي اندلعت بين أهالي قرية برقة وبين المستوطنين شمال مدينة نابلس. 

(١٢/٢٥): مستوطن ُيطلق الرصاص على المصّوَرين معتصم سقف الحيط وسجى العلمي شمال نابلس

وكالة  ومصّورة  الحيط  سقف  معتصم  اإلخبارية  قدس"  "شبكة  مصّور  من  كّل  باتجاه  الحّي  الرصاص  مستوطن  أطلق 
"فلسطين بوست" سجى العلمي، من دون تسجيل أي اصابة، خالل تواجدهما قرب مفرق قرية سبسطية شمال غرب 

نابلس. مدينة 

(١٢/٢٥): القوات اإلسرائيلية تستهدف مراسًال ومصّوَرين بقنابل الغاز والرصاص غرب نابلس

استهدفت القوات اإلسرائيلية كّالً من مصّور وكالة األنباء الرسمية "وفا" وفا عواد، وطاقم تلفزيون "فلسطين" الذي 
والرصاص  للدموع،  المسّيل  الغاز  بقنابل  الضميري،  الدين  بدر  إيهاب  والمراسل  ياسين  الرحمن  عبد  فادي  المصّور  ضّم 
المطاطي واإلسفنجي، خالل تغطيتهم مسيرة المواجهات التي اندلعت بين المستوطنين وبين أهالي قرية بزارية غرب 

نابلس. مدينة 

(١٢/٢٥): القوات اإلسرائيلية تستهدف المصّور سامر خويرة بقنابل الغاز شمال نابلس�استهدفت القوات

اإلسرائيلية مصّور وكالة "جي ميديا" سامر خويرة بقنابل الغاز المسّيل للدموع، ما أدى إلى إصابته باختناق شديد، خالل 
تغطيته المواجهات التي اندلعت بين المستوطنين وبين أهالي قرية برقة شمال نابلس.

(١٢/٢٨): القوات اإلسرائيلية تحتجز المصّور محمود فوزي جنوب شرق طولكرم

أثناء مروره على حاجزها في  النصف ساعة،  الغني حوالي  الحّر محمود فوزي عبد  المصّور  اٍإلسرائيلية  القوات  احتجزت 
بلدة شوفة جنوب شرق مدينة طولكرم.
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