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التقرير الشهري المفصل

رَصد مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، سلسلة من االنتهاكات بحّق 
شهر  خالل  اإلعالمية،  والمؤسسات  اإلعالمّيين  والناشطين  والمصّورين  والمراسلين  الصحافّيين 

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

وثالثة  مصّور  على  اعُتدي  حيث  سوريا،  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  زخمه  العنف  استعاد  فقد 
صحة  تدهورت  فيما  إعالميان  وناشطان  وصحافي  مراسل  واعُتقل  إعالمية  شبكة  مكتب  وُأحرق  مراسلين 
مراسل في المعتقل. وأمعنت القوات اإلسرائيلية في اعتداءاتها على الصحافيين والمصّورين الفلسطينّيين 
فأصابت خمسة منهم بالرصاص المعدني المغّلف بالمطاط وقنابل الصوت واعتقلت صحافيًا واحتجزت مصّورًا 
في الضفة الغربية. وفيما اعتدت الشرطة اإلسرائيلية على مصّور واعتقلت صحافيًا في أراضي الـ٤٨، اعتدت 
شرطة حركة "حماس" على مراسل في غزة. كما عمدت إدارة "فايسبوك" إلى إغالق وتقييد حسابات ثالثة 
لبنان وتغطية  صحافّيين في الضفة وصفحة قناة في غزة. وُمنعت مراسلة من دخول القصر الجمهوري في 
نشاطات "فخامة" الرئيس، وتعّرضت إعالمية وصحافية لحملَتي تحريض فيما تّم تحطيم زجاج سيارة إعالمي. 
أنظمة  على  للحكومة  اإلعالم  هيئة  قّدمتها  التي  التعديالت  مشروع  على  احتجاجًا  عّمان  في  اعتصام  وُنّفذ 

اإلعالم في األردن.

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:
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تعّددت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في لبنان خالل شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، وكان أبرزها 
األوتوستراد  إغالق  تصويره  أثناء  قبيسي  رياض  "الجديد"  قناة  في  اإلعالمي  سيارة  زجاج  شاب  تحطيم 
بسبب  تحريض  لحملة  خليل  أبو  سمر  اإلعالمية  ض  وتعرُّ الجّية،  في  وقود  محطة  أمام  بالسيارات  الساحلي 

تغريدة والصحافية سوسن مهّنا بسبب تقرير صحافي.

الجمهورية  رئيس  نشاطات  لتغطية  بعبدا  قصر  دخول  من  سعد  ليال  "الجديد"  قناة  مراسلة  مْنع  الفتًا  وكان 
زمالئها  مع  حديثها  أثناء  عون  إلى  اإلشارة  عند  الرئيس"  "فخامة  لقب  استخدامها  عدم  بسبب  عون،  ميشال 

الصحافيين الشهر الفائت. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٩/٤): اإلعالمية سمر أبو خليل تتعّرض لحملة تحريض وشتم بسبب تغريدة

تعّرضت اإلعالمية في قناة "الجديد" سمر أبو خليل لحملة تحريض وشتم عبر "تويتر"، على خلفية تغريدة نشرتها عقب 
زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا، وجاء فيها: "انتصار التاريخ  والجغرافيا ورابط الدّم ،هو زمن فك الحصار جوًا وبحرًا 

وبرًا، ُخذ ما سلبه قيصر واعطه ألبناء الحياة ليستقيم التاريخ. هنا السيادة. أين السياديون وسفاراتهم؟".

(٩/٨): شاب ُيحّطم زجاج سيارة اإلعالمي رياض قبيسي أمام محّطة وقود في الجّية

الساحلي  الطريق  إغالق  تصويره  أثناء  قبيسي،  رياض  "الجديد"  قناة  في  اإلعالمي  سيارة  زجاج  الشبان  أحد  حّطم 
بالسيارات المركونة أمام إحدى محطات الوقود على األوتوستراد الساحلي في منطقة الجّية.

(٩/١٦): قناة "الجديد" تتبّلغ قرارًا بمنع مراسلتها ليال سعد من تغطية نشاطات قصر بعبدا

الجمهورية  رئيس  نشاطات  لتغطية  بعبدا  دخول قصر  ليال سعد من  مراسلتها  بمْنع  رسميًا  قرارًا  "الجديد"  قناة  تبّلغت 
تعّرض سعد  بعد  القرار  وجاء  الرئاسي.  القصر  المعنيين في  أنها سترفع دعوى قضائية ضد  إلى  وأشارت  ميشال عون. 
أثناء  الجمهوري  الحرس  في  ضابط  ِقبل  من  عليها  والصراخ  والتهّجم  اللفظي  لالعتداء  الماضي،  آب/أغسطس   ٢١ في 
تواجدها في قصر بعبدا، بسبب عدم استخدامها لقب "فخامة الرئيس" عند اإلشارة إلى عون أثناء حديثها مع زمالئها 

الصحافيين.

(٩/١٨): الصحافية سوسن مهّنا تتعّرض لحملة تحريض وتهديد بسبب تقرير

 تعّرضت الصحافية في موقع "أندبندنت" (The Independent) عربية سوسن مهّنا لحملة تحريض وتهديد على مواقع 
يدلي  من  كل  "استهداف  على  فيه  أكدت  حمية  آل  عشيرة  إلى  ُنسب  بيان  نشر  مع  ترافقت  اإلجتماعي،  التواصل 
بمعلومات الستهداف الحاج طالل حمية"، إثر نشر مهّنا تقريرًا تحت عنوان "طالل حمية قائد الوحدة ٩١٠ في حزب الله 

مطلوب بسبعة ماليين دوالر“.

لبنان 
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أيلول/سبتمبر  شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  ملحوظ  بشكل  العنف  معّدل  ارتفع 
صحة  تدهور  عن  السورية  "اإلخبارية"  قناة  أعلنت  حيث  الشرقية،  الشمالية  المنطقة  في  سّيما  وال   ،٢٠٢١
االتحاد  "شبيبة  من  عناصر  اعتدى  كما  الديمقراطية.  سوريا  "قوات  لدى  المعتقل  الصغير  محمد  مراسلها 
المصّور عيسى  نعمان فتاح وزميلها  روداو فيفيان  بالضرب على مراسلة قناة  الثورية"  الكردي  الديمقراطي 
"آسو"  شبكة  ومراسلة  محمود،  شفزان   "FM "فون  وراديو  الشمال"  "نبض  شبكة  ومصّور  ومراسل  الخلف، 
اإلخبارية ديانا محمد التي حطموا كاميرتها، فيما أحرق ملّثمون مكتب شبكة روداو اإلعالمية في القامشلي 

مولوتوف. بقنبلة 

تربية  مدير  واحتجز  حمص،  في  يزبك  وحيد  "المدينة"  إذاعة  مراسل  السورية  السلطات  اعتقلت  ذلك،  إلى 
طرطوس الصحافي محمود إبراهيم في المديرية ومنعه من التصوير. في حين اعتقلت "هيئة تحرير الشام" 

ين بشار ومحمد الشيخ في ريف إدلب.  وفي ما يأتي أبرز التفاصيل: الناشَطين اإلعالميَّ

(٩/١): مدير تربية طرطوس يحتجز الصحافي محمود إبراهيم في المديرية ويمنعه من التصوير

الساعة، ومنعه من  إبراهيم حوالي ساعة ونصف  الصحافي محمود  تربية محافظة طرطوس علي شحود،  احتجز مدير 
احتجاجًا  المديرية  تجمهرن في  اللواتي  األمهات  لقاءات مع عدد من  وإجراء  للتصوير  المديرية  تواجده في  أثناء  الخروج 

المتفّوقين. نتائج  على 

ين بشار ومحمد الشيخ في ريف إدلب (٩/٤): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشَطين اإلعالميَّ

"األناضول"  مخيم  من  الشيخ،  ومحمد  بشار  ين  اإلعالميَّ الناشطَين  الشام"،  تحرير  لـ"هيئة  تابعة  أمنية  مجموعة  اعتقلت 
في منطقة كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، ولم يصدر عن الهيئة أي توضيح عن سبب أو مكان االعتقال.

(٩/١٩): قناة "اإلخبارية" السورية ُتعلن تدهور صحة مراسلها محمد الصغير المعتقل لدى "قسد"

"قوات سوريا  لدى  المعتقل  الصغير  توفيق  أن مراسلها محمد  السوري،  للنظام  التابعة  الرسمية  اإلخبارية  قناة  أعلنت 
جلطات خالل شهر  بعّدة  أصيب  أن  بعد  الصحية، وال سّيما  حالته  تدهور  بعد  الموت  من  يقترب  (قسد)،  الديمقراطية" 

آب/أغسطس ٢٠١٩.

(٩/٢٤): "شبيبة االتحاد الديمقراطي الكردي الثورية" تعتدي على ثالثة مراسلين ومصّور في القامشلي

روداو  قناة  بالضرب على مراسلة   ،(PYD) الكردي  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  التابعة  الثورية  الشبيبة  عناصر من  اعتدت 
شبكة  ومصّور  ومراسل  الخلف،  عيسى  القناة  ومصّور  عامًا)   ٢٩) فتاح  نعمان  فيفيان  سوريا  شرق  وشمال  شمال  في 

FM" شفزان محمود، ومراسلة شبكة "آسو" اإلخبارية ديانا محمد التي حطموا كاميرتها. "نبض الشمال" وراديو "فون 

سوريا
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(٩/٢٨): ملّثمون يحرقون مكتب شبكة روداو في القامشلي بقنبلة مولوتوف

بقنبلة  للهجوم  سوريا  شرق  شمال  القامشلي  مدينة  في  مكتبها  ض  تعرُّ اإلعالمية،   (Rudaw (روداو  شبكة  أعلنت   
"مولوتوف" من ِقبل ملّثمين، ما أدى إلى احتراقه بصورة جزئية.

(٩/٢٩): السلطات السورية تعتقل مراسل إذاعة "المدينة" وحيد يزبك في حمص

اعتقلت السلطات السورية، مراسل إذاعة "المدينة" في حمص وحيد يزبك، إثر دعوى قّدمها ضّده عضو مجلس الشعب 
السوري فراس سلوم، وُأخلي سبيله في اليوم التالي.

(٩/٢٩): "قوات سوريا الديمقراطية" تعتقل شقيَقّي مراسل وكالة "سبوتنيك" عطية العطية في الحسكة

في  مراسلها  شقيَقّي  (قسد)،  الديمقراطية"  سوريا  "قوات  اختطاف  عن   ،((Sputnik عربي"  "سبوتنيك  وكالة  أعلنت 
العطية. شرقي سوريا عطية 
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ظاللها  اإلعالم  أنظمة  على  األردنية  للحكومة  اإلعالم  هيئة  قّدمتها  التي  التعديالت  قضية  تداعيات  أرخت 
باشر صحافيون وناشرو  ٢٠٢١، حيث  أيلول/سبتمبر  األردن خالل شهر  والثقافية في  اإلعالمية  الساحة  على 
نقابة  مقّر  أمام  اعتصام  بتنفيذ  وتمثلت  مواجهتها،  في  التصعيدية  خطواتهم  أولى  أردنية،  إخبارية  مواقع 
الصحافيين في عّمان في ٥ أيلول/سبتمبر، شاركت فيه تنسيقية المواقع وأعضاء من مجلس النقابة، أعلنوا 
مشروع  تعليق  اقتراحها  بعد  الصحافي  الجسم  غضب  لكبح  الحكومة  التفاف  محاوالت  مواجهة  خالله 
حرية  "انقذوا  األوسمة  أبرز  وكانت  التواصل  مواقع  على  إلكترونية  عاصفة  التنسيقية  وأطلقت  التعديالت. 

التعبير، اسحبوا أنظمة اإلعالم، أنظمة اإلعالم مخالفة للدستور".

وبعد ثالثة أيام، عّلقت التنسيقية إجراءاتها التصعيدية بعد إعالن وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال صخر 
دودين استمرار العمل بأنظمة اإلعالم القائمة والمعمول بها حاليًا من دون إجراء أي تعديل عليها.

األردن
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غزة قطاع 
شهر  خالل  غزة  قطاع  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  انتهاكاتها  "حماس"  حركة  شرطة  واصلت 
بالضرب  الوطن" اإللكترونية صالح سكيك  أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، فاعتدت عناصرها على مراسل صحيفة "دنيا 
والصفع، وأّجلت محكمة خانيونس التابعة لحكومة "حماس" جلسة االستئناف الخاصة بالحكم على الصحافي 
إيهاب فسفوس بتهمة "سوء استعمال التكنولوجيا" للمرة الثالثة. وكذلك، أغلقت إدارة "فايسبوك" صفحة 

قناة "القدس اليوم" من دون توضيح األسباب. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٩/١٦): تأجيل جلسة الصحافي إيهاب فسفوس مرة ثالثة بتهمة سوء استعمال التكنولوجيا

على  بالحكم  الخاصة  االستئناف  جلسة  غزة،  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  خانيونس  صلح  محكمة  أّجلت   
المصّور والصحافي إيهاب فسفوس المّتهم "بسوء استعمال التكنولوجيا"، إلى ٢٦ تشرين األول/أكتوبر المقبل إلصدار 
الحكم. وكان فسفوس قد وّثق بالفيديو قبل نحو ثالثة أعوام قضية فتى وهو يتعّرض للضرب المبّرح على أيدي عناصر 
على  القصة  ونشر  قانوني،  موجب  دون  من  والتحقيق  واالحتجاز  "حماس"،  لحكومة  التابع  خانيونس  مباحث  جهاز  من 

.(Facebook) "حسابه على "فايسبوك

(٩/٢٢): إدارة "فايسبوك" ُتغلق صفحة قناة "القدس اليوم" من دون توضيح األسباب 

أغلقت إدارة "فايسبوك" صفحة قناة "القدس اليوم" الفضائية بشكل مفاجئ، ثم أغلقت في اليوم التالي أيضًا الصفحة 
الجديدة التي أنشأها فريق عمل القناة من دون توضيح األسباب.

(٩/٢٢): شرطة "حماس" تعتدي بالضرب على المراسل صالح سكيك

الوطن"  "دنيا  مراسل صحيفة  على  غزة،  "حماس" في قطاع  داخلية حكومة  لوزارة  التابعة  الشرطة  عناصر من  اعتدت   
اإللكترونية صالح سكيك بالضرب والصفع، خالل فّضها اشتباكًا عائليًا حصل بالقرب من منزله في مدينة غزة.

فلسطين
١٠



الغربية الضفة 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  في  اإلسرائيلية  القوات  أمعنت 
صدره،   في  معدنية  برصاصة  بدارنة  عالء  المصّور  من  كّالً  فاستهدفت   ،٢٠٢١ أيلول/سبتمبر  شهر  خالل 
شاويش  أبو  أشرف   "٢٤ "خبر  وكالة  ومراسل  اليسرى،  ركبته  في  صوت  بقنبلة  النتشة  نضال  الحّر  والمصّور 
"سيبا"  وكالة  ومصّور  الواقية،  الدرع  وفي  وساقه  فخذه  في  بالمطاط  مغّلفة  معدنية  رصاصات  بأربع 
برصاصة  شحادة  يوسف  الحّر  والمصّور  رأسه،  في  بالمطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  اشتية  ناصر  األميركية 
معدنية مغلفة بالمطاط في ساقه، خالل تأديتهم عملهم الصحافي، كما اعتقلت الصحافي الحّر عاصم الشنار 

على جسر الكرامة، فيما احتجزت مصّور صحيفة "الحدث" مصعب شاور ساعة لمنعه من استكمال التغطية.

أما في الداخل الفلسطيني، فقد أّجلت كل من محكمة صلح نابلس النظر في قضية الُمخرج عبد الرحمن ظاهر 
إلى ٣٠ تشرين الثاني المقبل، ومحكمة رام الله النظر في قضية إغالق مكتب صحيفة "العربي الجديد" إلى 

٢٨ من الشهر نفسه.

على  صبرة  أبو  حافظ  الصحافي  من  كل  حسابات   (Facebook) "فايسبوك"  إدارة  وتقييد  إغالق  ملفتًا  وكان 
عرفة  أبو  عامر  والصحافي  الفلسطينيين،  األسرى  عن  أخبار  بسبب  عمارنة  معاذ  والصحافي  تقرير،  خلفية 

بسبب فيديو. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٩/٧): القوات اإلسرائيلية تحتجز المصّور مصعب شاور خالل تغطيته نشاطًا جنوب الخليل

احتجزت القوات اٍإلسرائيلية مصّور صحيفة "الحدث" مصعب شاور لمدة ساعة، أثناء تغطيته فعالية ضد اإلستيطان في 
التغطية. الخليل، لمنعه من استكمال  التواني جنوب مدينة  منطقة 

(٩/٩): القوات اإلسرائيلية تستهدف المصّور نضال النتشة بقنبلة صوت في الخليل

تغطيته  أثناء  اليسرى،  ركبته  في  أصابته  صوت  بقنبلة  النتشة  نضال  الحّر  المصّور  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
الزاوية وسط مدينة الخليل. المواجهات بينها وبين شّبان فلسطينيين في منطقة باب 

(٩/١٠): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المصّور عالء بدارنة برصاصة في صدره قرب نابلس

أصابته  بالمطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  بدارنة  عالء   (EPA) األوروبية"  "الوكالة  مصّور  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
في صدره، خالل تغطيته المواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين في بلدة بيتا قرب مدينة نابلس.

(٩/١٣): القوات اإلسرائيلية ُتصيب الصحافي أشرف أبو شاويش بأربع رصاصات جنوب نابلس

استهدفت القوات اٍإلسرائيلية مراسل وكالة "خبر ٢٤" أشرف أبو شاويش بأربع رصاصات معدنية مغّلفة بالمطاط أصابته 
"حوارة"  حاجز  على  فلسطينيين  شبان  وبين  بينها  المواجهات  تغطيته  أثناء  الواقية،  الدرع  وفي  وساقه  فخذه  في 

نابلس. العسكري جنوب مدينة 

(٩/٢٠): إدارة "فايسبوك" ُتغلق صفحة الصحافي حافظ أبو صبرة على خلفية تقرير

صبرة،  أبو  حافظ  الصحافي  الغربية  الضفة  في  األردنية  "رؤيا"  فضائية  مراسل  صفحة  "فايسبوك"  شركة  إدارة  أغلقت 
بحجة أنه "غير مؤهل الستخدام فايسبوك"، كما تّم إغالق صفحته على "إنستغرام"، بعد نشره رابطًا لتقرير قام بإعداده 

٨حول مؤتمر لكتائب "شهداء األقصى" في مدينة جنين.
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(٩/٢٢): إدارة "فايسبوك" ُتقّيد حساب الصحافي معاذ عمارنة بسبب أخبار عن األسرى 

بحجة  صفحته،  استخدام  من  ومنعته  عمارنة،  معاذ  الصحافي  "علم"  راديو  مراسل  حساب  "فايسبوك"  إدارة  قّيدت 
الفلسطينيين. لتبادل األسرى  أخبارًاعن صفقة  "مخالفة معايير فايسبوك"، بعد نشره 

(٩/٢٢): جندي إسرائيلي ُيصيب المصّور ناصر اشتية برصاصة مطاطية في رأسه شرق نابلس

بالمطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  اشتية  ناصر   (SIPA USA) األميركية  "سيبا"  وكالة  مصّور  إسرائيلي  جندي  استهدف 
أصابته في رأسه، خالل تغطيته المواجهات التي اندلعت بين القوات اإلسرائيلية وبين شبان فلسطينيين في قرية دير 

الحطب شرق مدينة نابلس.

(٩/٢٥): السلطات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي عاصم الشنار على جسر الكرامة

الغربية  الضفة  بين  الواصل  الكرامة  جسر  على  الشنار،  مصطفى  عاصم  الحّر  الصحافي  اإلسرائيلية  السلطات  اعتقلت 
ذّمة  على  أيام  تسعة  اعتقاله  مّددت  أيام  أربعة  وبعد  االردن.  إلى  السفر  محاولته  أثناء  الهاشمية،  األردنية  والمملكة 

التحقيق.

(٩/٢٦): إدارة "فايسبوك" ُتقّيد حساب الصحافي عامر أبو عرفة بسبب فيديو

معايير  "مخالفة  بحجة  صفحته،  استخدام  من  ومنعته  عرفة،  أبو  عامر  الحّر  الصحافي  حساب  "فايسبوك"  إدارة  قّيدت 
فايسبوك"، بعد نشره شريط فيديو ألحد الشبان الذين ُقتلوا على يد القوات اإلسرائيلية.

(٩/٢٧): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المصّور يوسف شحادة برصاصة مغّلفة بالمّطاط في البيرة

استهدفت القوات اإلسرائيلية المصّور يوسف ماضي شحادة برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أصابته في ساقه، خالل 
البيرة. المدخل الشمالي لمدينة  بالقرب من  بينها وبين شبان فلسطينيين  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته 

(٩/٢٧): محكمة صلح نابلس تؤّجل النظر في قضية الُمخرج عبد الرحمن ظاهر

قّررت محكمة صلح نابلس تأجيل النظر في قضية الُمخرج عبد الرحمن ظاهر إلى ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بسبب 
أخبار  ونقل  الطائفية،  النعرات  وإثارة  بالسلطة،  "الذم  بتهم  ظاهر  ويحاَكم  القضية،  في  الرئيسي  الشاهد  حضور  عدم 

بقصد إثارة الفزع"، على خلفية منشور له على "فايسبوك" ومشاركته في برامج إعالمية ناقدة في العام ٢٠٢١.

(٩/٢٩): محكمة رام الله ُتؤّجل قضية إغالق مكتب صحيفة "العربي الجديد" مّرة جديدة

الله، تأجيل النظر في قضية إغالق مكتب صحيفة "العربي الجديد" إلى ٢٨ تشرين  قّررت محكمة الصلح في مدينة رام 
نشر  بعد  األمن"،  إلى  واإلساءة  ترخيص  دون  "العمل  بتهم  األمن،  شاهد  حضور  عدم  بسبب  المقبل،  الثاني/نوفمبر 

الفلسطينية. السلطة  التعذيب في سجون  الصحيفة مقاًال عن 
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تابعت الشرطة اإلسرائيلية اعتداءاتها على الصحافّيين والمصّورين الفلسطينّيين في أراضي الـ٤٨ خالل شهر 
والتهديد  والرفس  بالضرب  السنجالوي  إبراهيم  الحّر  المصّور  على  بالضرب  فاعتدت   ،٢٠٢١ أيلول/سبتمبر 
زيارة  من  ومنعته  أيام  ثالثة  قواريق  أيمن  الصحافي  اإلخباري  "القسطل"  موقع  مراسل  واعتقلت  بالسالح، 
المسجد األقصى مدة عام، فيما أّجلت المحكمة العليا جلسة االستئناف الخاصة بالُمخرج محمد بكري للحكم 
للبروفيسور  علمية  الطيبة محاضرة  الجماهيري في  المركز  وألغى  المركزية.  المحكمة  ِقبل  بحقه من  الصادر 

سليم زاروبي بحجة الخوف من تطّرقها إلى مواضيع دينية. وفي ما يلي أبرز التفاصيل: 

(٩/٧): إلغاء محاضرة علمية في الطيبة بحجة الخوف من تطّرقها إلى مواضيع دينية 

ألغى المركز الجماهيري محاضرة علمية للبروفيسور سليم زاروبي  كان مقّررًا إلقاؤها بعد يومين في أحد المقاهي في 
مدينة الطيبة في منطقة المثلث الجنوبي، تحت عنوان "رحلة في غياهب العلم"، بسبب خوف المنّظمين من تطّرقها 

المتدّينين.  ُتثير حفيظة  إلى مواضيع دينية 

(٩/١٠): شرطي إسرائيلي يعتدي بالضرب على المصّور إبراهيم السنجالوي في القدس

اعتدى شرطي إسرائيلي على المصّور الحّر إبراهيم السنجالوي بالضرب والرفس والتهديد بالسالح، أثناء تغطيته عملية 
طعن حصلت في منطقة باب المجلس في مدينة القدس.

 (٩/١٤): المحكمة العليا اإلسرائيلية تؤّجل جلسة استئناف الُمخرج محمد بكري

 أّجلت المحكمة العليا اإلسرائيلية جلسة االستئناف الخاصة بالُمخرج محمد بكري للحكم الصادر بحقه من ِقبل المحكمة 
١٧٥ ألف  النسخ كافة في إسرائيل، وبدفع تعويض بقيمة  المركزية، والقاضي بمنع عرض فيلم "جنين جنين" ومصادرة 

شيكل للضابط اإلسرائيلي المّدعي، بسبب إصابة أحد المحامين بفيروس "كورونا".

(٩/٢٤): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي أيمن قواريق وتمنعه من زيارة األقصى

أي  توجيه  أيام، من دون  ثالثة  أيمن قواريق  الصحافي  اإلخباري  "القسطل"  اإلسرائيلية مراسل موقع  القوات  اعتقلت 
تهمة إليه، كما تّم منعه من زيارة المسجد األقصى مدة عام.

 أراضي الـ٤٨ 



الغربية الضفة 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  في  اإلسرائيلية  القوات  أمعنت 
صدره،   في  معدنية  برصاصة  بدارنة  عالء  المصّور  من  كّالً  فاستهدفت   ،٢٠٢١ أيلول/سبتمبر  شهر  خالل 
شاويش  أبو  أشرف   "٢٤ "خبر  وكالة  ومراسل  اليسرى،  ركبته  في  صوت  بقنبلة  النتشة  نضال  الحّر  والمصّور 
"سيبا"  وكالة  ومصّور  الواقية،  الدرع  وفي  وساقه  فخذه  في  بالمطاط  مغّلفة  معدنية  رصاصات  بأربع 
برصاصة  شحادة  يوسف  الحّر  والمصّور  رأسه،  في  بالمطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  اشتية  ناصر  األميركية 
معدنية مغلفة بالمطاط في ساقه، خالل تأديتهم عملهم الصحافي، كما اعتقلت الصحافي الحّر عاصم الشنار 

على جسر الكرامة، فيما احتجزت مصّور صحيفة "الحدث" مصعب شاور ساعة لمنعه من استكمال التغطية.

أما في الداخل الفلسطيني، فقد أّجلت كل من محكمة صلح نابلس النظر في قضية الُمخرج عبد الرحمن ظاهر 
إلى ٣٠ تشرين الثاني المقبل، ومحكمة رام الله النظر في قضية إغالق مكتب صحيفة "العربي الجديد" إلى 

٢٨ من الشهر نفسه.

على  صبرة  أبو  حافظ  الصحافي  من  كل  حسابات   (Facebook) "فايسبوك"  إدارة  وتقييد  إغالق  ملفتًا  وكان 
عرفة  أبو  عامر  والصحافي  الفلسطينيين،  األسرى  عن  أخبار  بسبب  عمارنة  معاذ  والصحافي  تقرير،  خلفية 

بسبب فيديو. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٩/٧): القوات اإلسرائيلية تحتجز المصّور مصعب شاور خالل تغطيته نشاطًا جنوب الخليل

احتجزت القوات اٍإلسرائيلية مصّور صحيفة "الحدث" مصعب شاور لمدة ساعة، أثناء تغطيته فعالية ضد اإلستيطان في 
التغطية. الخليل، لمنعه من استكمال  التواني جنوب مدينة  منطقة 

(٩/٩): القوات اإلسرائيلية تستهدف المصّور نضال النتشة بقنبلة صوت في الخليل

تغطيته  أثناء  اليسرى،  ركبته  في  أصابته  صوت  بقنبلة  النتشة  نضال  الحّر  المصّور  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
الزاوية وسط مدينة الخليل. المواجهات بينها وبين شّبان فلسطينيين في منطقة باب 

(٩/١٠): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المصّور عالء بدارنة برصاصة في صدره قرب نابلس

أصابته  بالمطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  بدارنة  عالء   (EPA) األوروبية"  "الوكالة  مصّور  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
في صدره، خالل تغطيته المواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين في بلدة بيتا قرب مدينة نابلس.

(٩/١٣): القوات اإلسرائيلية ُتصيب الصحافي أشرف أبو شاويش بأربع رصاصات جنوب نابلس

استهدفت القوات اٍإلسرائيلية مراسل وكالة "خبر ٢٤" أشرف أبو شاويش بأربع رصاصات معدنية مغّلفة بالمطاط أصابته 
"حوارة"  حاجز  على  فلسطينيين  شبان  وبين  بينها  المواجهات  تغطيته  أثناء  الواقية،  الدرع  وفي  وساقه  فخذه  في 

نابلس. العسكري جنوب مدينة 

(٩/٢٠): إدارة "فايسبوك" ُتغلق صفحة الصحافي حافظ أبو صبرة على خلفية تقرير

صبرة،  أبو  حافظ  الصحافي  الغربية  الضفة  في  األردنية  "رؤيا"  فضائية  مراسل  صفحة  "فايسبوك"  شركة  إدارة  أغلقت 
بحجة أنه "غير مؤهل الستخدام فايسبوك"، كما تّم إغالق صفحته على "إنستغرام"، بعد نشره رابطًا لتقرير قام بإعداده 

حول مؤتمر لكتائب "شهداء األقصى" في مدينة جنين.
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استعاد العنف زخمه على الساحة اإلعالمية والثقافية في سوريا خالل شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، حيث اعُتدي 
فيما  إعالميان  وناشطان  وصحافي  مراسل  واعُتقل  إعالمية  شبكة  مكتب  وُأحرق  مراسلين  وثالثة  مصّور  على 
والمصّورين  الصحافيين  على  اعتداءاتها  في  اإلسرائيلية  القوات  وأمعنت  المعتقل.  في  مراسل  صحة  تدهورت 
صحافيًا  واعتقلت  الصوت  وقنابل  بالمطاط  المغّلف  المعدني  بالرصاص  منهم  خمسة  فأصابت  الفلسطينّيين 
واحتجزت مصّورًا في الضفة الغربية. وفيما اعتدت الشرطة اإلسرائيلية على مصّور واعتقلت مراسًال في أراضي 
وتقييد  إغالق  إلى  "فايسبوك"  إدارة  عمدت  كما  غزة.  في  مراسل  على  "حماس"  حركة  شرطة  اعتدت  الـ٤٨، 
حسابات ثالثة صحافّيين في الضفة وصفحة قناة في غزة. وُمنعت مراسلة من دخول القصر الجمهوري في لبنان 
سيارة  زجاج  تحطيم  تّم  فيما  تحريض  لحملَتي  وصحافية  إعالمية  وتعّرضت  الرئيس،  "فخامة"  نشاط  وتغطية 
على  للحكومة  اإلعالم  هيئة  قّدمتها  التي  التعديالت  مشروع  على  احتجاجًا  عّمان  في  اعتصام  وُنّفذ  إعالمي. 

أنظمة اإلعالم في األردن.

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:

تحطيم  أبرزها  وكان   ،٢٠٢١ أيلول/سبتمبر  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تعّددت  لبنان،  في 
شاب زجاج سيارة اإلعالمي في قناة "الجديد" رياض قبيسي أثناء تصويره إغالق األوتوستراد الساحلي بالسيارات أمام 
لعودة  مؤيدة  تغريدة  بسبب  تحريض  لحملة  خليل  أبو  سمر  اإلعالمية  من  كّل  ض  وتعرُّ  ،(٩/٨) الجّية  في  وقود  محطة 
العالقات بين الحكومتين اللبنانية والسورية (٩/٤) والصحافية سوسن مهّنا بسبب تقرير صحافي عن قيادّي في "حزب 

الله" (٩/١٨).

وكان الفتًا مْنع مراسلة قناة "الجديد" ليال سعد من دخول قصر بعبدا لتغطية نشاطات رئيس الجمهورية ميشال عون، 
بسبب عدم استخدامها لقب "فخامة الرئيس" عند اإلشارة إلى عون أثناء حديثها مع زمالئها الصحافيين الشهر الفائت 

.(٩/١٦)

وفي سوريا، ارتفع معّدل العنف بشكل ملحوظ على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، وال 
الصغير  محمد  مراسلها  تدهور صحة  عن  السورية  "اإلخبارية"  قناة  أعلنت  حيث  الشرقية،  الشمالية  المنطقة  في  سّيما 
الثورية"  المعتقل لدى "قوات سوريا الديمقراطية" (٩/١٩). كما اعتدى عناصر من "شبيبة االتحاد الديمقراطي الكردي 
"نبض  ومصّور شبكة  ومراسل  الخلف،  عيسى  المصّور  وزميلها  فتاح  نعمان  فيفيان  "روداو"  قناة  مراسلة  على  بالضرب 
الشمال" وراديو "فون FM" شفزان محمود، ومراسلة شبكة "آسو" اإلخبارية ديانا محمد التي حطموا كاميرتها (٩/٢٤)، 

فيما أحرق ملّثمون مكتب شبكة "روداو" اإلعالمية في القامشلي بقنبلة مولوتوف (٩/٢٨).

إلى ذلك، اعتقلت السلطات السورية مراسل إذاعة "المدينة" وحيد يزبك في حمص (٩/٢٩)، واحتجز مدير تربية طرطوس 
الناشَطين  الشام"  تحرير  "هيئة  اعتقلت  حين  في   .(٩/١) التصوير  من  ومنعه  المديرية  في  إبراهيم  محمود  الصحافي 

ين بشار ومحمد الشيخ في ريف إدلب (٩/٤).   اإلعالميَّ

التقرير الشهري المختصر



على  اإلعالم ظاللها  أنظمة  على  للحكومة  اإلعالم  هيئة  قّدمتها  التي  التعديالت  تداعيات قضية  أرخت  األردن،  وفي 
أولى  أردنية،  إخبارية  وناشرو مواقع  باشر صحافيون  ٢٠٢١، حيث  أيلول/سبتمبر  والثقافية خالل شهر  اإلعالمية  الساحة 
(٩/٥)، شاركت  الصحافيين في عّمان في  نقابة  أمام مقّر  اعتصام  بتنفيذ  التصعيدية في مواجهتها، وتمثلت  خطواتهم 
فيه تنسيقية المواقع وأعضاء من مجلس النقابة، أعلنوا خالله مواجهة محاوالت التفاف الحكومة لكبح غضب الجسم 
الصحافي بعد اقتراحها تعليق مشروع التعديالت. وأطلقت التنسيقية حملة إلكترونية على مواقع التواصل وكانت أبرز 
عّلقت  أيام،  ثالثة  وبعد  للدستور".  مخالفة  اإلعالم  أنظمة  اإلعالم،  أنظمة  اسحبوا  التعبير،  حرية  "انقذوا  األوسمة 
بأنظمة  العمل  استمرار  دودين  صخر  واالتصال  اإلعالم  لشؤون  الدولة  وزير  إعالن  بعد  التصعيدية  إجراءاتها  التنسيقية 

اإلعالم القائمة والمعمول بها حاليًا من دون إجراء أي تعديل عليها.

أيلول/سبتمبر  الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر  انتهاكاتها على  قطاع غزة، واصلت شرطة حركة "حماس"  وفي 
وأّجلت   ،(٩/٢٢) والصفع  بالضرب  اإللكترونية صالح سكيك  الوطن"  "دنيا  مراسل صحيفة  على  عناصرها  فاعتدت   ،٢٠٢١
بتهمة  فسفوس  إيهاب  الصحافي  على  بالحكم  الخاصة  االستئناف  جلسة  "حماس"  لحكومة  التابعة  خانيونس  محكمة 
"سوء استعمال التكنولوجيا" للمرة الثالثة (٩/١٦). وكذلك، أغلقت إدارة "فايسبوك" (Facebook) صفحة قناة "القدس 

اليوم" من دون توضيح األسباب (٩/٢٢).  

الفلسطينّيين خالل شهر  الصحافّيين والمصّورين  اعتداءاتها على  القوات اإلسرائيلية في  الغربية، أمعنت  الضفة  وفي 
الحّر نضال  أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، فاستهدفت كّالً من المصّور عالء بدارنة برصاصة معدنية في صدره (٩/١٠)،  والمصّور 
النتشة بقنبلة صوت في ركبته اليسرى (٩/٩)، ومراسل وكالة "خبر ٢٤" أشرف أبو شاويش بأربع رصاصات معدنية مغّلفة 
معدنية  برصاصة  اشتية  ناصر  األميركية  "سيبا"  وكالة  ومصّور   ،(٩/١٣) الواقية  الدرع  وفي  وساقه  فخذه  في  بالمطاط 
 ،(٩/٢٧) بالمطاط في ساقه  برصاصة معدنية مغلفة  الحّر يوسف شحادة  (٩/٢٢)، والمصّور  رأسه  بالمطاط في  مغّلفة 
خالل تأديتهم عملهم الصحافي، كما اعتقلت الصحافي الحّر عاصم الشنار على جسر الكرامة (٩/٢٥)، فيما احتجزت مصّور 

صحيفة "الحدث" مصعب شاور ساعة لمنعه من استكمال التغطية (٩/٧).

أما في الداخل الفلسطيني، فقد أّجلت كل من محكمة صلح نابلس النظر في قضية الُمخرج عبد الرحمن ظاهر إلى ٣٠ 
من   ٢٨ إلى  الجديد"  "العربي  صحيفة  مكتب  إغالق  قضية  في  النظر  الله  رام  ومحكمة   ،(٩/٢٧) المقبل  الثاني  تشرين 

الشهر نفسه (٩/٢٩).

 ،(٩/٢٠) تقرير  خلفية  على  صبرة  أبو  حافظ  الصحافي  من  كل  حسابات  "فايسبوك"  إدارة  وتقييد  إغالق  الفتًا  وكان 
والصحافي معاذ عمارنة بسبب أخبار عن األسرى الفلسطينيين (٩/٢٢)، والصحافي عامر أبو عرفة بسبب فيديو (٩/٢٦).  

شهر  خالل  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، فاعتدت بالضرب على المصّور الحّر إبراهيم السنجالوي بالضرب والرفس والتهديد بالسالح (٩/١٠)، 
واعتقلت مراسل موقع "القسطل" اإلخباري الصحافي أيمن قواريق ثالثة أيام ومنعته من زيارة المسجد األقصى مدة 
ِقبل  من  بحقه  الصادر  للحكم  بكري  محمد  بالُمخرج  الخاصة  االستئناف  جلسة  العليا  المحكمة  أّجلت  فيما   ،(٩/٢٤) عام 
المحكمة المركزية (٩/١٤). وألغى المركز الجماهيري في الطيبة محاضرة علمية للبروفيسور سليم زاروبي بحجة الخوف 

من تطّرقها إلى مواضيع دينية (٩/٧).

١٢
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