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من  سلسلة  قصير)،  سمير  (عيون  "سكايز"  والثقافية  اإلعالمية  الحريات  عن  الدفاع  مركز  رَصد 

في   ،٢٠٢٢ حزيران/يونيو  شهر  خالل  والفّنانين  والناشطين  والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  االنتهاكات 

البلدان األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.

فقد طاولت االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية ١٣ صحافيًا ومصّورًا فلسطينيًا في الضفة الغربية، 

فّنان  حفلة  وُألغيت  بالضرب  مصّور  وعلى  عليه  واعتدى  مراسًال  أيضًا  الفلسطيني  األمن  خطف  حيث 

بالقوة والتهديد، فيما اعُتدي على مراسل واسُتدعي آخر وُحظر حساب ثالث في قطاع غزة، وتعّرضت 

التعرض لقوى  لبنان بتهمة  الـ٤٨. وأدينت ممثلة في  أراضي  للتهديد وألغي عرض فيلم في  صحافية 

أخرى شكوى  وتبّلغت  بها  بالتحرش  رجل  اتهام  خلفية  على  التحقيق مع صحافية  وتّم  الداخلي  األمن 

على  حساب  وُحذف  مثليتين،  شخصيتين  بين  قبلة  خلفية  على  فيلم  عرض  وُمنع  نفسها،  القضية  في 

"إنستغرام"، إضافة إلى تقديم إخبار بحق صحافي وتقّصي األمن عن إعالمية وتعّرض صحافي وناشط 

لحملَتي تحريض. كما أدينت صحافية في األردن مع حكم غيابي بالسجن بحّقها وُمنع النشر في قضية، 

فّنانة  استقبال  رْفض  الثقافة  وزيرة  أعلنت  فيما  سوريا  في  إعالمّيين  ناشطين  ثالثة  على  واعُتدي 

ين.  لبنانيَّ وموسيقار 

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:

٢

المقدمة



تعّددت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في لبنان خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٢، وكان 

المديرية  بسمعة  "المّس  بتهمة  فقيه  شادن  الكوميدية  الممثلة  العسكرية  المحكمة  إدانة  أبرزها 

جرائم  "مكافحة  مكتب  وتحقيق  فيديو،  بسبب  وتغريمها  والتحقير"  الداخلي  األمن  لقوى  العامة 

المعلوماتية" مع الصحافية الحّرة مروة صعب بسبب شكوى قّدمها بحّقها جعفر العطار على خلفية 

بوست على "فايسبوك"، بينما تبّلغت الصحافية الحّرة لونا صفوان عبر اتصال هاتفي من مخفر بعبدا 

بشكوى مقّدمة بحّقها من ِقبل العطار نفسه بتهم "تشويه السمعة والتشهير ونشر أكاذيب".

العامة  النيابة  إصدار  إثر  يوسف  سابين  اإلعالمية  منزل  عن  الدولة  أمن  من  عناصر  واستقصت 

االستئنافية نفسها مذكرة بحث وتحرٍّ بحقها بحّجة أنها شتمت رئيس الجمهورية في تغريدة. وتعّرض 

فيه موقف  ينتقد  بسبب منشور  بالقتل  وتهديد  لحملة شتم  خالد مرعب  والناشط  المحامي  ُكّل من 

المفتي عبد اللطيف دريان من قضية حقوق المثلّيين، والصحافي موسى صالح لحملة تحريض وتنّمر 

ـ عين على صفحة "الضاحية.كوم"، كما استدعى األمن  إثر تعليقه على "بوست" ينتقد مجتمع الميم 

العام الكاتب والناشط جوي أيوب للتحقيق لكنه لم يمُثل لطلب اإلستدعاء بسبب تواجده خارج لبنان. 

ل كذلك مْنع عرض الفيلم الكارتوني Lightyear في الصاالت اللبنانية بسبب قبلة، وحْذف موقع  وُسجِّ

"إنستغرام" حساب "ثورة ماب" بسبب تبليغات ضّد منشور ثم عادت الصفحة بعد يومين. وكان الفتًا 

مالءمته  "عدم  بحّجة  األحمر  بالشمع  الشمس  دّوار  لمسرح  الكهربائي  الموّلد  بيروت  بلدية  خْتم 

للمواصفات البيئّية" وُأزيل الختم بعد يومين إثر تدّخل وزارة السياحة. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٦/٦): إخبار ضّد الصحافي طوني بولس على خلفية مقابلة عن المخدرات وراعيها بقاعًا

النيابة  أمام  بإخبار  مرتضى  وحسين  نصرالله  خليل  ين  اإلعالميَّ عن  بوكالته  المولى  غسان  المحامي  تقّدم 

اإلعالمية  القيم  "خيانة  بتهم  بولس،  طوني  والكاتب  الصحافي  ضّد  لبنان  جبل  في  االستئنافية  العامة 

والحّض  المذهبية  النعرات  وإثارة  القومي  الشعور  وإضعاف  ومكانتها،  الدولة  هيبة  من  والنيل  والوطنية 

االعتداء  على  والتحريض  والحض  والفتن،  الدسائس  ودّس  األّمة  عناصر  ومختلف  الطوائف  بين  النزاع  على 

على أمن الدولة، والقدح والذّم واالفتراء"، على خلفية تطّرقه في مقابلة تلفزيونية على قناة "الحدث" إلى 

قضية المخدرات في البقاع وأنها برعاية "حزب الله".

(٦/٨): جعفر العطار ُيقاضي الصحافية لونا صفوان بتهمة التشهير رّدًا على اتهامه بالتحّرش 

العطار  جعفر  من  مقّدمة  بشكوى  بعبدا،  مخفر  من  هاتفي  اتصال  عبر  صفوان  لونا  الحّرة  الصحافية  تبّلغت 

بتهم "تشويه السمعة والتشهير ونشر أكاذيب"، على خلفية منشورات لها على مواقع التواصل االجتماعي، 

جلسات  تزال  وال  التحّرش،  بتهمة  ضّده  بشكوى  السنة  حوالي  منذ  الشابات  من  مجموعة  مع  تقّدمها  بعد 

المحكمة مستمّرة بعد تأجيلها عّدة مّرات.

٣

لبنان



(٦/١٣): مْنع عرض فيلم كارتوني بسبب قبلة بين شخصيتين مثلّيتين

احتوائه  بسبب  العربية،  الدول  من  وعدد  لبنان  في  العرض  من   "Lightyear" المتحركة  الرسوم  فيلم  ُمِنع 

بين شخصيتين مثلّيتين.    على مشهد قبلة 

(٦/١٥): أمن الدولة يتقّصى عن اإلعالمية سابين يوسف إثر مذكرة بحث وتحرٍّ بحّقها بسبب تغريدة

أعلنت اإلعالمية سابين يوسف أن عناصر من أمن الدولة قامت بالتقّصي عن منزلها واالستفسار عنها، إثر 

"شتم  بحّجة  بحقها،  وتحرٍّ  بحث  مذكرة  عون  غادة  القاضية  لبنان  جبل  االستئنافية في  العامة  النائبة  إصدار 

رئيس الجمهورية ميشال عون" في تغريدة لها.

(٦/١٩): "إنستغرام" يحذف حساب "ثورة ماب" يومين بسبب منشور

تناول  منشور  ضّد  تبليغات  بسبب  حجبه  على  ساعة   ٢٤ بعد  ماب"  "ثورة  حساب  إنستغرام  موقع  حَذف 

عادت  يومين  وبعد  سالمة،  رياض  لبنان  مصرف  بحاكم  تربطها  عالقة  إلى  ولّمح  صليبا،  ستيفاني  الممّثلة 

الصفحة بعد تواصل بين منّظمة "SMEX" التي تعنى بالحقوق الرقمية في لبنان و"إنستغرام".

(٦/٢٠): األمن العام يستدعي الكاتب والناشط جوي أيوب من دون توضيح األسباب

استدعى األمن العام اللبناني الكاتب والناشط جوي أيوب للتحقيق، من دون إعطاء أي تفاصيل حول خلفية 

اإلستدعاء، ولم يمُثل أيوب أمام األمن العام بسبب تواجده خارج لبنان.

(٦/٢١): مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ُيحّقق مع الصحافية مروة صعب بسبب منشور

بعد  مروة صعب،  الحّرة  الصحافية  مع  الفكرية"  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  "مكافحة  مكتب  حّقق 

على  "بوست"  بسبب  العطار  جعفر  بحّقها  قّدمها  شكوى  خلفية  على  هاتفيًا،  استدعائها  على  يوم 

ُطلب  التحقيق  انتهاء  وبعد  تحرش"،  قضايا  عشر  من  أكثر  عليه  المثبت  "المتحّرش  فيه  كتبت  "فايسبوك" 

منها تعديل "البوست" ليصبح "المّدعى عليه بأكثر من عشر قضايا تحّرش".

(٦/٢٣): بلدية بيروت تختم موّلد كهرباء مسرح دّوار الشمس بالشمع األحمر

بحّجة  الشمس  دّوار  لمسرح  الكهربائي  الموّلد  على  األحمر  الشمع  وضع  على  بيروت  بلدية  شرطة  أقدمت 

"عدم مالءمته للمواصفات البيئّية"، وبعد يومين تم رفع الشمع األحمر بعد تدّخل من وزارة الثقافة.

ُتدين الممثلة الكوميدية شادن فقيه وُتغّرمها بسبب فيديو (٦/٢٤): المحكمة العسكرية 

لقوى  العامة  المديرية  بسمعة  "المّس  بتهمة  الكوميدية شادن فقيه  الممثلة  العسكرية  المحكمة  دانت   

فيديو  خلفية  على  لبنانية،  ليرة  ألف  و٨٥٩  مليون  قيمتها  غرامة  تدفع  أن  على  والتحقير"،  الداخلي  األمن 

نشرته سابقًا على حسابها على "إنستغرام"، عندما اتصلت بقوى األمن تطلب الخروج من المنزل ألن دورتها 

العام  في  كورونا  فيروس  من  الصحي  الحجر  بداية  في  وذلك  صحية،  فوط  إلى  وتحتاج  بدأت  الشهرية 

الماضي.

٤



(٦/٢٥): المحامي والناشط خالد مرعب يتعّرض لحملة شتم وتهديد بالقتل بسبب منشور

مغادرة  إلى  اضطّره  ما  بالقتل،  مباشر  وتهديد  تحريض وشتم  لحملة  مرعب  خالد  والناشط  المحامي  تعّرض 

دريان  اللطيف  المفتي عبد  ينتقد فيه موقف  "فايسبوك"  له على  منزله في طرابلس، على خلفية منشور 

المثلّيين.  من قضية حقوق 

(٦/٢٨): الصحافي موسى صالح يتعّرض لحملة تحريض وتنّمر على مواقع التواصل

بدأت على حسابه على "فايسبوك" وانتقلت على  تحريض وتنّمر  الحّر موسى صالح لحملة  الصحافي  تعّرض 

صفحة  على  منشور  عين   - الميم  مجتمع  ينتقد  "بوست"  على  تعليقه  إثر  "تويتر"،  على  الخاص  حسابه 

"الضاحية.كوم".

٥



٦

شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  باالنتهاكات  المعاِرض  الشام"  "فيلق  انفرد 

الضاهر  محمد  اإلعالميين  الناشطين  من  كّل  على  بالضرب  عناصره  اعتدى  حيث   ،٢٠٢٢ حزيران/يونيو 

لبانة  السورية  الثقافة  وزيرة  أعلنت  حين  في  إدلب.  ريف  في  قيطاز  العزيز  وعبد  القاسم  الدين  وعز 

األسد  "دار  في  الرحباني  أسامة  والموسيقار  طوجي  هبة  اللبنانية  الفّنانة  استقبال  رفض  مشوح 

للثقافة والفنون" طالما هي على قيد الحياة. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٦/١): عناصر من "فيلق الشام" تعتدي على ثالثة ناشطين إعالميين في ريف إدلب

محمد  اإلعالميين  الناشطين  من  كّل  على  بالضرب  المعاِرض،  الشام"  "فيلق  عناصر  من  مجموعة  اعتدت 

للفيلق  تابع  ذخيرة  مستودع  انفجار  حادثة  تغطيتهم  أثناء  قيطاز،  العزيز  وعبد  القاسم  الدين  وعز  الضاهر 

المذكور في ريف إدلب شمال غربي سوريا.

(٦/٢٢): وزيرة الثقافة السورية تعلن رفض استقبال هبة طوجي وأسامة الرحباني في "دار األسد"

أعلنت وزيرة الثقافة في حكومة النظام السوري لبانة مشوح، خالل برنامج "لقاء خاص" على إذاعة "سوريانا 

األسد  "دار  في  الرحباني  أسامة  والموسيقار  طوجي  هبة  اللبنانية  الفنانة  استقبال  يتم  لن  أنه  إم"،  إف 

للثقافة والفنون" في دمشق طالما أنها على قيد الحياة.

سوريا 



٧

 تأرجحت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في األردن بين اإلدانة والحبس الغيابي ومنع 

المرئية  اإلعالم  وسائل  عّمان  عام  مّدعي  منع  حيث   ،٢٠٢٢ حزيران/يونيو  شهر  خالل  النشر 

ارشيد  إيمان  الطالبة  مقتل  بقضية  تتعّلق  معلومات  أية  نشر  من  التواصل  ومواقع  والمسموعة 

الصحافية  بإدانة  غيابي  حكم  عّمان في  جزاء  حين قضت محكمة صلح  المسؤولية"، في  طائلة  "تحت 

بتهمة  ثالثة شهور  وبالحبس  الدوحة،  القطرية  العاصمة  حاليًا في  تعيش  التي  أبو طه  األردنية هبة 

"ذم هيئة رسمية". وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(٦/٩): محكمة جزاء عّمان ُتصدر حكمًا غيابيًا بحبس الصحافية هبة أبو طه ٣ شهور

في  حاليًا  تعيش  التي  طه  أبو  هبة  األردنية  الصحافية  بإدانة  غيابيًا  حكمًا  عّمان  جزاء  صلح  محكمة  أصدرت 

تّم  التي  القضية  في  رسمية"،  هيئة  "ذم  بتهمة  شهور  ثالثة  مدة  وبالحبس  الدوحة،  القطرية  العاصمة 

تحريكها ضّدها في وحدة الجرائم اإللكترونية، على خلفية فيديو لها انتشر على مواقع التواصل االجتماعي 

أحداث  خلفية  على  بـ"التطبيع"  واتهامه  الثاني،  الله  عبد  الملك  األردني  العاهل  إلى  إساءة  اعُتبر  ما  تضّمن 

وانتهاكات جرت في المسجد األقصى في القدس المحتلة.

(٦/٢٣): مّدعي عام عّمان يمنع النشر في قضية مقتل الطالبة إيمان ارشيد

أصدر مّدعي عام عّمان قرارًا بمنع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ومواقع التواصل االجتماعي من نشر 

أية معلومات تتعّلق بقضية مقتل الطالبة إيمان ارشيد، أو بمجريات التحقيق، أو نشر أو إعادة نشر أو تداول 

وذلك  التحقيق،  مجريات  على  السلبية  "التأثيرات  أسماه  ما  بسبب  بالقضية،  تتعّلق  فيديوهات  أو  أي صور 

تحت طائلة المسؤولية". وصدر قرار الحظر بعد موجة التفاعل الواسعة مع المغدورة ووسط تصّدر اسمها 

الجاني.  العقوبات على  التواصل، والمطالبات بتطبيق أقسى  مواقع 

األردن



٨

الغربية الضفة 

حزيران/يونيو  شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  تابعت 

٢٠٢٢، فاستهدفت كّالً من مراسل راديو "الخليل" مصعب التميمي ومصّور الوكالة "األوروبية" عبد 

صحيفة  ومصّور  وزوز،  مأمون  الحّر  المصّور  من  كل  على  واعتدت  صوت،  بقنبلة  الهشلمون  الحفيظ 

جرادات  ساري  الحّر  والمصّور  بنات،  عزمي  "فلسطين"  تلفزيون  ومراسل  شاور،  مصعب  "الحدث" 

وطاقم وكالة "رويترز" الذي ضّم المراسل ُيسري الجمل والمصّور موسى القواسمي. وأقدمت على 

رنين  "رويترز"  وكالة  ومراسلة  البحش،  تيسير  الله  عبد  اإلخبارية"  "قدس  شبكة  مراسل  من  ُكّل  رّش 

الفلفل.  بغاز  شاهين  أمير  "فلسطين"  تلفزيون  ومراسل  نعمة  أبو  عادل  الحّر  والمصّور  صوافطة، 

واعتقلت مراسل وكالة "سند" اإلخبارية الصحافي مصعب قفيشة ٤ أيام.

الفلسطينية  للسلطة  التابَعين  والمخابرات  الوقائي  األمن  من  عناصر  اعتدت  فقد  فلسطينيًا،  أما 

واألمن التابع لجامعة "النجاح" وعناصر من "الشبيبة على مصّور وكالة "جي ميديا" ليث جّعار بالضرب 

سامر  الصحافي  الجديد"  "العربي  صحيفة  مراسل  أمنية  عناصر  خطفت  كما  كاميرته،  وحطموا  المبرح 

خويرة واعتدت عليه بالضرب المبرح على خلفية عمله الصحافي. 

لمكان  الشبان  من  عدد  اقتحام  بعد  بالقوة  الله  رام  في  مراد  بشار  للفنان  حفلة  إلغاء  أيضًا،  وُسّجل 

الحفلة وتهديد القائمين عليها بحّجة ضّمها مثلّيين. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٦/٣): القوات اإلسرائيلية تستهدف الصحافي مصعب التميمي بقنبلة صوت في الخليل

رأسه،  في  صوت  بقنبلة  التميمي  مصعب  الصحافي  "الخليل"  راديو  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 

الخليل. بينها وبين شبان فلسطينيين في مدينة  المواجهات  خالل تغطيته 

(٦/٦): القوات اإلسرائيلية تعتدي على مصّور وثالثة مراسلين شرق طوباس

البحش،  تيسير  الله  عبد  اإلخبارية"  "قدس  شبكة  مراسل  من  ُكّل  رّش  على  اٍإلسرائيلية  القوات  أقدمت 

أمير  "فلسطين"  تلفزيون  ومراسل  نعمة  أبو  عادل  الحّر  والمصّور  صوافطة،  رنين  "رويترز"  وكالة  ومراسلة 

العسكري  "تياسير"  حاجز  قرب  االستيطان  ضد  فعالية  تغطيتهم  خالل  بشدة،  والدفع  الفلفل  بغاز  شاهين، 

شرق طوباس.

فلسطين
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(٦/٨): عناصر من أمن السلطة وجامعة "النجاح" و"شبيبة فتح" تعتدي على المصّور ليث جّعار 

لجامعة  التابع  واألمن  الفلسطينية  للسلطة  التابَعين  و"المخابرات"  الوقائي"  "األمن  من  عناصر  اعتدت 

بالضرب  جّعار  ليث  ميديا"  "جي  وكالة  "فتح") مصّور  لحركة  الطالبي  (الذراع  "الشبيبة"  من  وعناصر  "النجاح" 

"النجاح  لجامعة  الجديد  الجامعي  الحرم  أمام  احتجاجية  وقفة  تغطيته  أثناء  كاميرته،  وحّطمت  المبرح 

نابلس. الوطنية" في مدينة 

(٦/١١): القوات اإلسرائيلية تعتدي على مراسَلين و٤ مصّورين وتصيب خامسًا بقنبلة صوت غرب الخليل

رأسه،  بقنبلة صوت في  الهشلمون  الحفيظ  عبد  "األوروبية"  الوكالة  اإلسرائيلية مصّور  القوات  استهدفت 

الجمل  ُيسري  المراسل  ضّم  الذي  "رويترز"  وكالة  وطاقم  وزوز،  مأمون  الحّر  المصّور  من  كّل  على  واعتدت 

"فلسطين" عزمي  تلفزيون  "الحدث" مصعب شاور، ومراسل  القواسمي، ومصّور صحيفة  والمصّور موسى 

التي  المواجهات  تغطيتهم  خالل  والشتم،  والدفع  والركل  بالضرب  جرادات  ساري  الحّر  والمصّور  بنات، 

اندلعت بينها وبين أهالي بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل.

(٦/١٤): عناصر من "فتح" واألمن الوقائي تخطف الصحافي سامر خويرة وتعتدي عليه في نابلس

خطفت عناصر من جهاز األمن الوقائي وحركة "فتح" مراسل صحيفة "العربي الجديد" الصحافي سامر خويرة 

من  بالقرب  سيارة  داخل  إلى  سحبه  بعد  الشتائم،  كيل  مع  دقيقة   ٢٠ لمدة  المبرح  بالضرب  عليه  واعتدت 

نابلس، على خلفية عمله الصحافي. مستشفى رفيديا في مدينة 

(٦/١٧): إلغاء حفلة للفنان بشار مراد في رام الله بالقوة بحّجة ضّمها مثلّيين

ذاته في  اليوم  له كانت مقررة في  إلغاء حفلة موسيقية  الفلسطيني بشار مراد  الفنان والموسيقي  أعلن 

القائمين  وتهديد  المركز  الشبان  من  مجموعة  اقتحام  بعد  الله،  رام  مدينة  في  الثقافي"  مركز"المستودع 

على الحفلة بحجة أنها تضّم مثلّيي الجنس.

(٦/٢٠): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي مصعب قفيشة ٤ أيام في الخليل

اقتحام  بعد  قفيشة  خميس  مصعب  الصحافي  اإلخبارية  "سند"  وكالة  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  اعتقلت 

وتغطياته  عمله  حول  معه  التحقيق  بعد  أيام،  أربعة  بعد  سراحه  وأطلقت  الخليل،  مدينة  في  منزله 

الصحافية.
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قطاع غزة

تنّوعت اإلنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في قطاع غزة خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٢. فقد 

أبو شحمة  اعتدى عدد من موّظفي األمن في بنك "فلسطين" على مراسل صحيفة "فلسطين" محمد 

الوطن"  "دنيا  صحيفة  مراسل  العامة  المباحث  واستدعت  الخلوي،  هاتفه  وصادروا  والدفع  بالضرب 

اإللكترونية محمد عوض وحّققت معه بسبب مقال نشره على "فايسبوك" ينتقد فيه غالء األسعار في  

الصحافي محمد  إدارة "فايسبوك" حساب مراسل مركز "سكايز" في غزة  التجارية، وحظرت  المحاّل  أحد 

عثمان بسبب فيديو. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٦/٢٢): مباحث "حماس" تستدعي الصحافي محمد عوض وُتحّقق معه بسبب مقال

مع  غزة،  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابع  العامة  المباحث  جهاز  في  الفنية  المصادر  قسم  حّقق 

وتهديد  والقذف  العرض  وانتهاك  "التشهير  بتهم  عوض  محمد  اإللكترونية  الوطن"  "دنيا  صحيفة  مراسل 

صاحب محل تجاري"، على خلفية مقال نشره على صفحته على "فايسبوك" ينتقد فيه غالء األسعار في أحد 

التجارية.  المحاّل 

(٦/٢٤): "فايسبوك" يحظر حساب الصحافي محمد عثمان بسبب فيديو 

نشره  بعد  الزميل محمد عثمان،  الصحافي  غزة  "فايسبوك" حساب مراسل مركز "سكايز" في  إدارة  حظرت 

والنظام  حماس  حركة  بين  العالقات  "عودة  حول  "يوتيوب"  على  الخاصة  قناته  عبر  ينتجها  فيديو  حلقة 

السوري"، بحّجة أنه "خطر موصوف كنشاط إرهابي وكراهية منّظمة".

(٦/٣٠): أمن بنك "فلسطين" في غزة يعتدي على الصحافي محمد أبو شحمة

شحمة  أبو  محمد  "فلسطين"  صحيفة  مراسل  على  "فلسطين"  بنك  في  األمن  موّظفي  من  عدد  اعتدى 

البنك  مقّر  تواجده في  عليه خالل  االعتداء  تصوير  محاولته  أثناء  الخلوي،  هاتفه  والدفع، وصادروا  بالضرب 

في مدينة غزة.
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سيطرت لغة التهديد على اإلنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في أراضي الـ٤٨، خالل 
"الجرمق"  موقع  في  الصحافية  تهديد  على  مجهولون  أقدم  إذ   ،٢٠٢٢ حزيران/يونيو  شهر 
جمعية  وألغت  المحاكمات،  إحدى  مجريات  متابعتها  بسبب  وشتمها  مناصرة  قمر  اإلخباري 
طالت  تهديدات  بعد  العروض  من  األخير  اليوم  لألفالم  "المثّلث"  مهرجان  تنّظم  التي  "تشرين" 

المنّظمين بسبب فيلم يتحّدث عن مجتمع الميم ـ عين. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٦/١): مجهولون يهّددون الصحافية قمر مناصرة في الناصرة ويشتمونها على "إنستغرام"

هّدد مجهولون الصحافية في موقع "الجرمق" اإلخباري قمر مناصرة، وقاموا بشتمها عبر رسائل وصلت إلى 

التنكيل  تهمة  إليهن  ُوّجهت  حضانة  مرّبيات  محاكمة  لمجريات  متابعتها  بسبب  "إنستغرام"،  على  حسابها 

بأطفال الحضانة، أثناء تواجدها في محكمة الصلح في مدينة الناصرة.

(٦/١٣): مهرجان "المثّلث" لألفالم ُيلغي آخر عرض بسبب تهديدات طالت المنّظمين

اليوم  التي تنّظم مهرجان "المثّلث" لألفالم في مدينة الطيبة في منطقة المثّلث،  ألغت جمعية "تشرين" 

تهديدات طالت  إثر   ،٢٠٢٢ تموز/يوليو   ١ الجمعة  يوم  مقررًا  كان  والذي  المهرجان،  العروض في  األخير من 

"ملوخية  فيلم  البرنامج  ن  تضمُّ بسبب  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الجمعية  داخل  وموظفين  أفرادًا 

ناعمة" الذي يتحّدث عن مجتمع الميم - عين.

أراضي الـ٤٨
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طاولت االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية ١٣ صحافيًا ومصّورًا فلسطينيًا في الضفة الغربية خالل 

مصّور  وعلى  عليه  واعتدى  مراسًال  أيضًا  الفلسطيني  األمن  خطف  حيث   ،٢٠٢٢ حزيران/يونيو  شهر 

وُحظر حساب  آخر  واسُتدعي  مراسل  على  اعُتدي  فيما  والتهديد،  بالقوة  فّنان  حفلة  وُألغيت  بالضرب 

وأدينت ممثلة  الـ٤٨.  أراضي  فيلم في  وألغي عرض  للتهديد  وتعّرضت صحافية  غزة،  ثالث في قطاع 

في لبنان وتّم التحقيق مع صحافية وتبّلغت أخرى شكوى في القضية نفسها، واسُتدعي كاتب وُمنع 

إخبار بحق صحافي وتقّصي األمن عن  إلى تقديم  "إنستغرام"، إضافة  عرض فيلم وُحذف حساب على 

غيابي  حكم  مع  األردن  في  صحافية  أدينت  كما  تحريض،  لحملَتي  وناشط  صحافي  وتعّرض  إعالمية 

بالسجن بحّقها وُمنع النشر في قضية، واعُتدي على ثالثة ناشطين إعالمّيين في سوريا فيما أعلنت 

ين. لبنانيَّ الثقافة رْفض استقبال فّنانة وموسيقار  وزيرة 

الحريات اإلعالمية  الدفاع عن  التي يغطيها مركز  األربعة  البلدان  االنتهاكات في كل من  تفاصيل  أما 

والثقافية "سكايز"، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين، فجاءت على الشكل اآلتي: 

في لبنان، تعّددت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٢، وكان 

المديرية  بسمعة  "المّس  بتهمة  فقيه  شادن  الكوميدية  الممثلة  العسكرية  المحكمة  إدانة  أبرزها 

"مكافحة  مكتب  وتحقيق   ،(٦/٢٤) فيديو  بسبب  وتغريمها  والتحقير"  الداخلي  األمن  لقوى  العامة 

العطار على  بحّقها جعفر  الحّرة مروة صعب بسبب شكوى قّدمها  الصحافية  المعلوماتية" مع  جرائم 

اتصال هاتفي  لونا صفوان عبر  الحّرة  الصحافية  تبّلغت  بينما  خلفية بوست على "فايسبوك" (٦/٢١)، 

من مخفر بعبدا بشكوى مقّدمة بحّقها من ِقبل العطار نفسه بتهم "تشويه السمعة والتشهير ونشر 

أكاذيب" (٦/٨).

الصحافي  ضّد  لبنان  جبل  في  االستئنافية  العامة  النيابة  أمام  بإخبار  المولى  غسان  تقّدم  ذلك،  إلى 

الشعور  وإضعاف  الدولة  هيبة  من  والنيل  والوطنية  اإلعالمية  القيم  "خيانة  بتهم  بولس  طوني 

القومي وإثارة النعرات المذهبية" على خلفية مقابلة تلفزيونية عن المخدرات وراعيها بقاعًا (٦/٦)، 

العامة  النيابة  إصدار  إثر  يوسف  سابين  اإلعالمية  منزل  عن  الدولة  أمن  من  عناصر  واستقصت 

االستئنافية نفسها مذكرة بحث وتحرٍّ بحقها بحّجة أنها شتمت رئيس الجمهورية في تغريدة (٦/١٥). 

ينتقد فيه  بالقتل بسبب منشور  المحامي والناشط خالد مرعب لحملة شتم وتهديد  ُكّل من  وتعّرض 

موقف المفتي عبد اللطيف دريان من قضية حقوق المثلّيين (٦/٢٥)، والصحافي موسى صالح لحملة 

تحريض وتنّمر إثر تعليقه على "بوست" ينتقد مجتمع الميم ـ عين على صفحة "الضاحية.كوم" (٦/٢٨)، 

اإلستدعاء  لطلب  يمُثل  لم  لكنه  للتحقيق  أيوب  جوي  والناشط  الكاتب  العام  األمن  استدعى  كما 

بسبب تواجده خارج لبنان (٦/٢٠). 

المختصر التقرير 
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Lightyear في الصاالت اللبنانية بسبب قبلة بين شخصيتين  ل أيضًا مْنع عرض الفيلم الكارتوني  وُسجِّ

مثليتين من قبل األمن العام (٦/١٣). وحْذف موقع "إنستغرام" حساب "ثورة ماب" بسبب تبليغات 

الكهربائي  الموّلد  بيروت  بلدية  خْتم  الفتًا  وكان   .(٦/١٩) يومين  بعد  الصفحة  عادت  ثم  منشور  ضّد 

بعد  الختم  وُأزيل  البيئّية"  للمواصفات  مالءمته  "عدم  بحّجة  األحمر  بالشمع  الشمس  دّوار  لمسرح 

يومين إثر تدّخل وزارة السياحة (٦/٢٣).

وفي سوريا، انفرد "فيلق الشام" المعاِرض باالنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر 

الضاهر  محمد  اإلعالميين  الناشطين  من  كّل  على  بالضرب  عناصره  اعتدى  حيث   ،٢٠٢٢ حزيران/يونيو 

السورية  الثقافة  أعلنت وزيرة  إدلب (٦/١). في حين  العزيز قيطاز في ريف  القاسم وعبد  الدين  وعز 

لبانة مشوح رفض استقبال الفّنانة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني في "دار األسد 

للثقافة والفنون" طالما هي على قيد الحياة (٦/٢٢).

وفي األردن، تأرجحت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية بين اإلدانة والحبس الغيابي ومنع 

المرئية  اإلعالم  وسائل  عّمان  عام  مّدعي  منع  حيث   ،٢٠٢٢ حزيران/يونيو  شهر  خالل  النشر 

ارشيد  إيمان  الطالبة  مقتل  بقضية  تتعّلق  معلومات  أية  نشر  من  التواصل  ومواقع  والمسموعة 

بإدانة  غيابي  حكم  في  عّمان  جزاء  صلح  محكمة  قضت  حين  في   ،(٦/٢٣) المسؤولية"  طائلة  "تحت 

الصحافية األردنية هبة أبو طه التي تعيش حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، وبالحبس ثالثة شهور 

بتهمة "ذم هيئة رسمية" (٦/٩).

حزيران/يونيو  الصحافّيين خالل شهر  اعتداءاتها على  القوات اإلسرائيلية  تابعت  الغربية،  الضفة  وفي 

الوكالة  ومصّور   (٦/٣) التميمي  مصعب  "الخليل"  راديو  مراسل  من  كّالً  فاستهدفت   ،٢٠٢٢

المصّور  من  كل  على  واعتدت   ،(٦/١١) الرأس  في  صوت  بقنبلة  الهشلمون  الحفيظ  عبد  "األوروبية" 

الحّر مأمون وزوز، ومصّور صحيفة "الحدث" مصعب شاور، ومراسل تلفزيون "فلسطين" عزمي بنات، 

والمصّور  الجمل  ُيسري  المراسل  ضّم  الذي  "رويترز"  وكالة  وطاقم  جرادات  ساري  الحّر  والمصّور 

موسى القواسمي، بالضرب والركل والدفع والشتم (٦/١١). وأقدمت على رّش  ُكّل من مراسل شبكة 

"قدس اإلخبارية" عبد الله تيسير البحش، ومراسلة وكالة "رويترز" رنين صوافطة، والمصّور الحّر عادل 

وكالة  مراسل  واعتقلت   .(٦/٦) الفلفل  بغاز  شاهين  أمير  "فلسطين"  تلفزيون  ومراسل  نعمة  أبو 

"سند" اإلخبارية الصحافي مصعب قفيشة ٤ أيام (٦/٢٠).

الفلسطينية  التابَعين للسلطة  الوقائي" و"المخابرات"  أما فلسطينيًا، فقد اعتدت عناصر من "األمن 

واألمن التابع لجامعة "النجاح" وعناصر من "الشبيبة على مصّور وكالة "جي ميديا" ليث جّعار بالضرب 

الصحافي  الجديد"  "العربي  أمنية مراسل صحيفة  عناصر  (٦/٨)، كما خطفت  كاميرته  المبرح وحطموا 

سامر خويرة واعتدت عليه بالضرب المبرح على خلفية عمله الصحافي (٦/١٤). 

لمكان  الشبان  من  عدد  اقتحام  بعد  بالقوة  الله  رام  في  مراد  بشار  للفنان  حفلة  إلغاء  أيضًا،  وُسّجل 

القائمين عليها بحّجة ضّمها مثلّيين (٦/١٧). الحفلة وتهديد 



١٤

وفي قطاع غزة، تنّوعت اإلنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٢. 

فقد اعتدى عدد من موّظفي األمن في بنك "فلسطين" على مراسل صحيفة "فلسطين" محمد أبو 

العامة مراسل صحيفة  المباحث  (٦/٣٠)، واستدعت  الخلوي  والدفع وصادروا هاتفه  بالضرب  شحمة 

"دنيا الوطن" اإللكترونية محمد عوض وحّققت معه بسبب مقال نشره على "فايسبوك" ينتقد فيه 

مركز  مراسل  حساب  "فايسبوك"  إدارة  وحظرت   ،(٦/٢٢) التجارية  المحاّل  أحد  في   األسعار  غالء 

"سكايز" في غزة الصحافي محمد عثمان بسبب فيديو (٦/٢٤).

وفي أراضي الـ٤٨، سيطرت لغة التهديد على اإلنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر 

قمر  اإلخباري  "الجرمق"  موقع  في  الصحافية  تهديد  على  مجهولون  أقدم  إذ   ،٢٠٢٢ حزيران/يونيو 

التي  "تشرين"  جمعية  وألغت   ،(٦/١) المحاكمات  إحدى  مجريات  متابعتها  بسبب  وشتمها  مناصرة 

بسبب  المنّظمين  طالت  تهديدات  بعد  العروض  من  األخير  اليوم  لألفالم  "المثّلث"  مهرجان  تنّظم 

فيلم يتحّدث عن مجتمع الميم ـ عين (٦/١٣).
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يصدر هذا التقرير بدعم من صندوق األمم المتحدة للديمقراطية.

سيطرت لغة التهديد على اإلنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في أراضي الـ٤٨، خالل 
"الجرمق"  موقع  في  الصحافية  تهديد  على  مجهولون  أقدم  إذ   ،٢٠٢٢ حزيران/يونيو  شهر 
جمعية  وألغت  المحاكمات،  إحدى  مجريات  متابعتها  بسبب  وشتمها  مناصرة  قمر  اإلخباري 
طالت  تهديدات  بعد  العروض  من  األخير  اليوم  لألفالم  "المثّلث"  مهرجان  تنّظم  التي  "تشرين" 

المنّظمين بسبب فيلم يتحّدث عن مجتمع الميم ـ عين. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٦/١): مجهولون يهّددون الصحافية قمر مناصرة في الناصرة ويشتمونها على "إنستغرام"

هّدد مجهولون الصحافية في موقع "الجرمق" اإلخباري قمر مناصرة، وقاموا بشتمها عبر رسائل وصلت إلى 

التنكيل  تهمة  إليهن  ُوّجهت  حضانة  مرّبيات  محاكمة  لمجريات  متابعتها  بسبب  "إنستغرام"،  على  حسابها 

بأطفال الحضانة، أثناء تواجدها في محكمة الصلح في مدينة الناصرة.

(٦/١٣): مهرجان "المثّلث" لألفالم ُيلغي آخر عرض بسبب تهديدات طالت المنّظمين

اليوم  التي تنّظم مهرجان "المثّلث" لألفالم في مدينة الطيبة في منطقة المثّلث،  ألغت جمعية "تشرين" 

تهديدات طالت  إثر   ،٢٠٢٢ تموز/يوليو   ١ الجمعة  يوم  مقررًا  كان  والذي  المهرجان،  العروض في  األخير من 

"ملوخية  فيلم  البرنامج  ن  تضمُّ بسبب  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الجمعية  داخل  وموظفين  أفرادًا 

ناعمة" الذي يتحّدث عن مجتمع الميم - عين.




