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المقدمة

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

بحّق الصحافّيين والمصّورين والناشطين والفّنانين خالل شهر آذار/مارس ٢٠٢٢، في البلدان األربعة التي 

لبنان وسوريا واألردن وفلسطين. ُيغطيها، 

فاستهدفت  الفلسطينيين،  والمصّورين  الصحافيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  واصلت  فقد 

الغربية،  الضفة  واعتقلت صحافية في  ثالث  على  واعتدت  المطاطي  والرصاص  الغاز  بقنابل  اثنين منهم 

فلسطينية  وطنية  جدارية  متطّرفون  خّرب  حيث  الـ٤٨  أراضي  في  التغطية  من  مصّورًا  الشرطة  ومنعت 

العامة  نيابتها  أمام  الفلسطينية مع صحافي وُقّدمت شكوى  السلطة  أيضًا. وفي حين حّققت مخابرات 

لبنان  ثامنة. واسُتدعي صحافي في  أرجأت محكمة "حماس" جلسة صحافي مرة  بحق فريق عمل فيلم، 

حفلتها وكذلك  استكمال  فنية من  فرقة  وُمنعت  ان،  وُغّرم صحافيَّ وقناة  إعالمي  بحّق  وُقدمت شكوى 

مراسلة من التغطية، بينما تمّنع لبنان عن التوقيع على بيان لحماية الصحافيات واإلعالميات تزامنًا مع 

الملكة  أمن مطار  ناشطان على خلفية قضايا نشر في سوريا، واحتجز  للمرأة. واسُتدعي  العالمي  اليوم 

ين وأوقفت الشرطة ثالثًا على طريق المطار.  علياء في عّمان صحافيَّ

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:

٢



لبنان

تعّددت اإلنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في لبنان خالل شهر آذار/مارس ٢٠٢٢، وكان أبرزها 

استدعاء المباحث الجنائية رئيس تحرير موقع "لبنان الكبير" محمد نمر على خلفية إخبار مقّدم بحّقه من 

"قدح وذّم وتحقير" ضّد مقّدم  غادة عون بشكوى  القاضية  تقّدمت  خبر، فيما  الجمهورية بسبب  رئاسة 

برنامج "صار الوقت" اإلعالمي مارسيل غانم وقناة "أم تي في" بسبب انتقاده لها في حلقة من البرنامج 

واّتخذت صفة االّدعاء الشخصي.

في  مقابلة  استكمال  من  حمدان  ريما  "العراقية"  قناة  مراسلة  لبنان  في  العراق  سفير  مَنع  ذلك،  إلى 

اللبنانية مع مستشار رئيس الوزراء العراقي، كما منع أحد منظمي "معرض بيروت العربي  وزارة الطاقة 

الدولي للكتاب" فرقة "بيكار بيروت" الفنية من استكمال حفلتها الغنائية في المعرض.

وكان الفتًا امتناع لبنان وحده من أصل ٥٠ عضوًا في "تحالف حرية التعبير" عن التوقيع على بيان لحماية 

الصحافيات واإلعالميات تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٣/٥): منّظمو معرض الكتاب يمنعون فرقة "بيكار بيروت" من استكمال حفلتها الغنائية

منع أحد منّظمي "معرض بيروت العربي الدولي للكتاب" فرقة "بيكار بيروت" الفنية من استكمال حفلتها الغنائية 

في المعرض في قاعة "سي سايد" للمعارض، وقام بقطع التيار الكهربائي عن الحفلة قبل انتهائها، بحجة أن "دور 

النشر رح تسّكر بسبب الحفلة".

(٣/١١): المباحث الجنائية تستدعي الصحافي محمد نمر على خلفية إخبار من رئاسة الجمهورية

استدعت المباحث الجنائية المركزية رئيس تحرير موقع "لبنان الكبير" محمد نمر، للمثول أمامها بعد ثالثة أيام في 

عنوان  تحت  الموقع  على  نشره  تّم  خبر  بسبب  الجمهورية،  رئاسة  من  بحّقه  مقّدم  إخبار  خلفية  على  العدل،  قصر 

وطالب  المباحث  أمام  المثول  نمر  ورفض  آذار/مارس،   ١٠ بتاريخ  االنتخابية؟"  حملته  الوطني  التيار  مّول  "كيف 

المطبوعات.   إلى محكمة  الدعوى  بتحويل 

(٣/١٤): سفير العراق يمنع مراسلة قناة "العراقية" من استكمال مقابلة في وزارة الطاقة

منع السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك مراسلة قناة العراقية اإلخبارية في مكتب بيروت ريما حمدان، من 

وزارة  رسمي  عراقي  وفد  مع  زيارته  خالل  الساعدي،  عالء  العراقي  الوزراء  رئيس  مستشار  مع  مقابلة  استكمال 

بيروت. اللبنانية في  الطاقة والمياه 

(٣/٢٥): القاضية غادة عون تّدعي على اإلعالمي مارسيل غانم وقناة "أم تي في"

تقّدمت المّدعية العامة االستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكوى مباشرة اّتخذت فيها صفة االّدعاء 

(MTV)، والمحامي مارك  الوقت" اإلعالمي مارسيل غانم، وقناة "أم تي في"  برنامج "صار  الشخصي، ضّد مقّدم 

حبقة، بتهم "القدح والذّم والتحقير"، على خلفية انتقاد غانم لها في حلقة من البرنامج ُبثت بتاريخ ٢٤ آذار/مارس.

٣



سوريا 

على   ،٢٠٢٢ آذار/مارس  شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  اقتصرت 

تنتقد  ناشَطين بسبب منشوراتهما على "فايسبوك"، والتي  الكردي  الديمقراطي  استدعاء حزب االتحاد 

مسؤولي إدارة االتحاد وفشلهم في مواجهة األزمات التي تعصف بالمنطقة، حيث أعلن موقع "يكيتي 

آذار/مارس، أن إدارة حزب   ٧ الكردستاني في سوريا، في  التابع لحزب "يكيتي"   (Yekiti-Media) ميديا"  

عين  مدينة  في  المقيمة  عائلته  طريق  عن  السويد  في  المقيم  بصراوي  موسى  الناشط  أبلغت  االتحاد 

عرب "كوباني" على الحدود السورية ـ التركية شمال شرقي حلب، بمذكرة حضوره إلى "محكمة الشعب" 

بتهمة "السّب والشتم"، كما استدعت الدكتور فريد سعدون وحّققت معه للسبب نفسه.

٤



األردن

آذار/مارس  شهر  خالل  والتوقيف  االحتجاز  من  موجة  األردن  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  شهدت 

كّتاب، على  الرشق والصحافي داود  تغريد  الصحافية  الملكة علياء كًال من  احتجز أمن مطار  ٢٠٢٢، حيث 

خلفية قضايا نشر، في حين أوقفت الشرطة األردنية الصحافي أحمد الزعبي أثناء توّجهه إلى المطار على 

خلفية الدعوة إلى التظاهر. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل: 

(٣/٦): أمن مطار الملكة علياء يحتجز الصحافية تغريد الرشق على خلفية انتقاد مقال

إثر وصولها قادمة من الواليات  احتجز أمن مطار الملكة علياء الدولي في عّمان، الصحافية األردنية تغريد الرشق 

أنها  مّدعيًا  سالمة،  أحمد  الصحافي  ضدها  رفعها  شكوى  على  بناء  بإيقافها  أمني  تعميم  خلفية  على  المتحدة، 

الماضي على موقع  الثاني  كانون  "تويتر" مقاًال نشره في  انتقادها على  اإللكترونية بسبب  الجرائم  خالفت قانون 

 ٢٧ وفي  التالي.  اليوم  في  بكفالة  سبيلها  وُأخلي  خاشقجي.  جمال  السعودي  الصحافي  مقتل  حول  "عمون" 

آذار/مارس، رفعت األجهزة األمنية قرار منع السفر عنها إثر تناُزل سالمة عن القضية.

(٣/٨): أمن مطار الملكة علياء يحتجز الصحافي داود كّتاب على خلفية قضية نشر

كّتاب،  داود  الصحافي  المجتمعي  اإلعالم  لشبكة  العام  المدير  عّمان،  في  الدولي  علياء  الملكة  مطار  أمن  احتجز 

السنة من  لندن، على خلفية شكوى تشهير مقّدمة ضده قبل سنتين ونصف  قادمًا من  المطار  إلى  فور وصوله 

بقضايا فساد  يتعّلق  نت"  "عّمان  نشره على موقع  استقصائي  تحقيق  إثر  عّمان  ِقبل صاحب سلسلة مطاعم في 

قد  الشكوى  أن ملف  واعتقد  األمني  المركز  لدى  إفادته  وقّدم  حينها  استدعاؤه  تّم  ولكن  المطاعم،  بعض  في 

ُأغلق. وبعد احتجازه ساعة ونصف الساعة لدى مكتب أمن المطار تّم إخالء سبيله.

(٣/٢٤): الشرطة توقف الصحافي أحمد الزعبي ساعتين على خلفية الدعوة إلى التظاهر

مّتجهًا  الرمثا  محافظة  في  منزله  من  خروجه  أثناء  الزعبي  أحمد حسن  الصحافي  الكاتب  األردنية  الشرطة  أوقفت 

إلى المطار في عّمان للسفر إلى تركيا، وأبلغته بأن هناك قرار أمر بتوقيفه، ونقلته إلى مديرية الشرطة في الرمثا، 

التواصل مع أحد، ثم أخلت سبيله بعد ساعتين، بعد أن تأكدت من تذكرة السفر  حيث صادرت هاتفه ومنعته من 

وأنه متجه إلى المطار. وقد تزامن توقيفه مع حملة اعتقاالت طاولت ناشطين سياسيين في اليوم نفسه، كانوا 

يدعون إلى التظاهر إحياًء لذكرى حراك ٢٤ آذار/مارس، وكان الزعبي أحد الداعين إلى تلك التظاهرة.

٥



فلسطين

الغربية الضفة 

الغربية  الضفة  الفلسطينّيين في  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  تابعت 

بحش،  الله  عبد  اإلخبارية  "قدس"  شبكة  مصّور  من  كّالً  فاستهدفت   ،٢٠٢٢ آذار/مارس  شهر  خالل 

ومراسل وكالة "اإلرسال" المحّلية كريم خمايسة، فيما اعتدت على مصّور تلفزيون "فلسطين" شامخ 

جاغوب، واعتقلت الصحافية الحّرة بشرى الطويل أثناء مرورها على حاجز زعترة العسكري.

عمله  حول  صفية  أبو  إبراهيم  الحّر  الصحافي  مع  الفلسطيني  المخابرات  جهاز  حّقق  ذلك،  إلى 

الصحافي، في حين تقّدم محاٍم بشكوى أمام النائب العام ضد فريق عمل فيلم "صالون هدى" بحّجة 

"التعّرض لآلداب واألخالق العامة" بسبب احتوائه على "مشهد عري".  وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٣/١٣): شكوى ضد فيلم "صالون هدى" بحجة التعّرض لآلداب العامة ووزارة الثقافة تتبّرأ منه

تقّدم المحامي حسام البسطامي بشكوى أمام النائب العام ضد فريق عمل فيلم "صالون هدى" بحجة "التعّرض 

ُمخّلة  إباحية  مقاطع  ونشر  وإخراج  تمثيل  عبر  العام  للحياء  المنافية  األفعال  وارتكاب  العامة  واألخالق  لآلداب 

احتوائه على مشهد  اإلجتماعي بسبب  التواصل  انتقادات واسعة على مواقع  لحملة  الفيلم  تعّرض  بالقيم"، فيما 

العمل  فريق  أعضاء  بحق  القانونية  اإلجراءات  بإتخاذ  الشكوى  في  البسطامي  وطالب  "اإلباحي".  بـ  ُوصف  عري 

لها  أن ال عالقة  أعلنت  القضية حيث  الثقافة من  وزارة  ل  تنصُّ الفيلم. وكان الفتًا  وتوقيفهم ومحاكمتهم وحجب 

بالفيلم، وأنه تّم رفضه في السابق من اللجنة التي ُشّكلت لتختار الفيلم الذي سيمّثل دولة فلسطين في مسابقة 

األوسكار.

(٣/١٥): القوات اإلسرائيلية تصيب المصّور عبد الله بحش برصاصتين مغّلفتين بالمّطاط في نابلس

مغّلفتين  معدنّيتين  برصاصتين  بحش  الله  عبد  اإلخبارية  "قدس"  شبكة  مصّور  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 

نابلس. بالمّطاط أصابتاه في ساقه، خالل تغطيته اقتحامها لمدينة 

(٣/٢١): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافية بشرى الطويل على حاجز جنوب نابلس

العسكري جنوب مدينة  زعترة  أثناء مرورها على حاجز  الطويل،  الحّرة بشرى  الصحافية  اإلسرائيلية  القوات  اعتقلت 

نابلس، ولم ُيعرف سبب االعتقال.

(٣/٢٢): المخابرات الفلسطينية تستدعي الصحافي إبراهيم أبو صفية وُتحّقق معه حول عمله

أبو صفية، بعد استدعائه مّرتين،  إبراهيم  الحّر  الصحافي  الله مع  رام  الفلسطيني في مدينة  المخابرات  حّقق جهاز 

حول عمله الصحافي والمؤسسات التي يعمل معها، كما تم تهديده باالعتقال، من دون معرفة خلفية االستدعاء 

والتحقيق.

٦



(٣/٢٢): القوات اإلسرائيلية تستهدف الصحافي كريم خمايسة بقنابل الغاز في قلنديا

ما  للدموع،  المسّيل  الغاز  بقنابل  خمايسة  كريم  المحّلية  "اإلرسال"  وكالة  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 

أدى إلى إصابته باختناق شديد وإغماء، خالل تغطيته اقتحام الجنود لمخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

(٣/٢٢): القوات اإلسرائيلية تعتدي بالضرب على المصّور شامخ جاغوب غرب رام الله

اعتدت القوات اإلسرائيلية على مصّور تلفزيون "فلسطين" شامخ جاغوب بالضرب والركل والدفع ورش غاز الفلفل 

على وجهه، خالل تغطيته فعالية لزراعة أشجار الزيتون في جبل الريسان غرب مدينة رام الل

قطاع غزة

آذار/مارس  شهر  خالل  غزة  قطاع  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  المباشرة  االنتهاكات  هدأت 

٢٠٢٢،  فيما استمرت محكمة صلح خانيونس في المماطلة في قضية الصحافي إيهاب فسفوس حيث 

استعمال  "سوء  بتهمة  ثامنة،  مرة  عليه  بالحكم  الخاصة  االستئناف  جلسة  آذار/مارس   ١٥ في  أّجلت 

وإصدار  ضده  االّدعاء  شهود  لحضور  المقبل،  نيسان/أبريل   ٥ في  جديدة  جلسة  وحددت  التكنولوجيا"، 

الحكم.

أراضي الـ٤٨

شهر  خالل  الـ٤٨  أراضي  في  الفلسطينّيين  المصّورين  على  التضييق  اإلسرائيلية  الشرطة  واصلت 

االقتراب والتصوير من مكان حدوث عملية  السنجالوي من  ابراهيم  المصّور  ٢٠٢٢، فمنعت  آذار/مارس 

وطنية  مضامين  تحمل  جدارية  تخريب  على  يمينّيون  متطّرفون  أقدم  حين  في  القدس،  في  طعن 

فلسطينية في الناصرة. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٣/٧): الشرطة اإلسرائيلية تمنع المصّور ابراهيم السنجالوي من التصوير في القدس

منعت الشرطة اإلسرائيلية المصّور الحّر ابراهيم السنجالوي من االقتراب والتصوير من مكان حدوث عملية طعن 

أمام  السيارة  وضعت  اإلسعاف  سيارة  في  الجثمان  بنقل  قامت  وحين  القدس.  مدينة  في  القديمة  البلدة  في 

أخلت  أن  بعد  باالقتراب  للجميع  سمحت  ساعة  الربع  حوالي  وبعد  التصوير،  من  أحد  يتمكن  ال  حتى  المصّورين 

المنطقة من كل شيء.

الناصرة ُيخّربون جدارية وطنية فلسطينية في  (٣/٢٩): متطّرفون يمينّيون 

أقدم يمينّيون متطّرفون على تخريب جدارية تحمل مضامين وطنية فلسطينية في مدينة الناصرة، للمرة السابعة. 

الناصرة ترميمها بعد محو شعارات التحريض  وقد رسموا نجمة داوود وكتبوا جمًال تحريضية فوقها. وأعاد أهالي 

عنها، وأضافوا جدارية جديدة تتعّلق بيوم األرض.
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المختصر التقرير 

شهر  خالل  الفلسطينيين  والمصّورين  الصحافيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  واصلت 

ثالث  على  واعتدت  المّطاطي  والرصاص  الغاز  بقنابل  منهم  اثنين  فاستهدفت   ،٢٠٢٢ آذار/مارس 

حيث  الـ٤٨  أراضي  في  التغطية  من  مصّورًا  الشرطة  ومنعت  الغربية،  الضفة  في  صحافية  واعتقلت 

خّرب متطّرفون جدارية وطنية فلسطينية أيضًا. وفي حين حّققت مخابرات السلطة الفلسطينية مع 

جلسة  "حماس"  محكمة  أرجأت  فيلم،  عمل  فريق  بحق  العامة  نيابتها  أمام  شكوى  وُقّدمت  صحافي 

ان،  صحافي مرة ثامنة. واسُتدعي صحافي في لبنان وُقدمت شكوى بحّق إعالمي وقناة وُغّرم صحافيَّ

التوقيع  لبنان عن  وُمنعت فرقة فنية من استكمال حفلتها وكذلك مراسلة من التغطية، بينما تمّنع 

ناشطان على  للمرأة. واسُتدعي  العالمي  اليوم  تزامنًا مع  الصحافيات واإلعالميات  بيان لحماية  على 

الشرطة  ين وأوقفت  عّمان صحافيَّ علياء في  الملكة  أمن مطار  خلفية قضايا نشر في سوريا، واحتجز 

ثالثًا على طريق المطار. 

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 آذار/مارس ٢٠٢٢، وكان أبرزها حكم 

غرامة  إلى  الحكم  وتخفيض  أشهر  ثالثة  حاوي  وزينب  األمين  ابراهيم  ين  الصحافيَّ بسجن  المطبوعات  محكمة 

 ،MTV قناة  قبل  المقامة ضدهما من  الدعوى  (٣/٣١) في  كاريكاتوري  ورسم  بسبب مقال  ليرة  مليون  قدرها 

وتقديم القاضية غادة عون شكوى "قدح وذّم وتحقير" ضّد مقّدم برنامج "صار الوقت" اإلعالمي مارسيل غانم 

MTV بسبب انتقاد غانم لها في حلقة من البرنامج واّتخاذها صفة االّدعاء الشخصي (٣/٢٥)، واستدعاء  وقناة 

المباحث الجنائية رئيس تحرير موقع "لبنان الكبير" الصحافي محمد نمر على خلفية إخبار مقّدم بحّقه من رئاسة 

الجمهورية بسبب خبر (٣/١١) ولكنه رفض المثول أمامها. 

وزارة  في  مقابلة  استكمال  من  حمدان  ريما  "العراقية"  قناة  مراسلة  لبنان  في  العراق  سفير  مَنع  ذلك،  إلى 

العربي  بيروت  "معرض  منظمي  أحد  منع  كما   ،(٣/١٤) العراقي  الوزراء  رئيس  مستشار  مع  اللبنانية  الطاقة 

الدولي للكتاب" فرقة "بيكار بيروت" الفنية من استكمال حفلتها الغنائية في المعرض (٣/٥).

لحماية  بيان  على  التوقيع  عن  التعبير"  حرية  "تحالف  في  عضوًا   ٥٠ أصل  من  وحده  لبنان  امتناع  الفتًا  وكان 

الصحافيات واإلعالميات تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة (٣/٨).
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وفي سوريا، اقتصرت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر آذار/مارس ٢٠٢٢، على استدعاء 

إدارة  تنتقد مسؤولي  ناشَطين بسبب منشوراتهما على "فايسبوك"، والتي  الكردي  الديمقراطي  حزب االتحاد 

االتحاد وفشلهم في مواجهة األزمات التي تعصف بالمنطقة. فقد أبلغت إدارة حزب االتحاد في ٧ آذار/مارس، 

على  كوباني   - عرب  عين  مدينة  في  المقيمة  عائلته  طريق  عن  السويد  في  المقيم  بصراوي  موسى  الناشط 

"السّب والشتم"،  بتهمة  الشعب"  إلى "محكمة  التركية شمال شرقي حلب، بمذكرة حضوره  ـ  السورية  الحدود 

كما استدعت الدكتور فريد سعدون وحّققت معه للسبب نفسه.

وفي األردن، شهدت الساحة اإلعالمية والثقافية موجة من االحتجاز والتوقيف خالل شهر آذار/مارس ٢٠٢٢، 

(٣/٨)، على  كّتاب  داود  والصحافي   (٣/٦) الرشق  تغريد  الصحافية  كًال من  علياء  الملكة  أمن مطار  احتجز  حيث 

إلى  توّجهه  أثناء  الزعبي  أحمد  الصحافي  األردنية  الشرطة  أوقفت  نشر، قبل إطالقهما، في حين  خلفية قضايا 

المطار على خلفية الدعوة إلى التظاهر (٣/٢٤).

خالل  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  تابعت  الغربية،  الضفة  وفي 

مّطاطيتين  برصاصتين  بحش  الله  عبد  اإلخبارية  "قدس"  شبكة  مصّور  فاستهدفت   ،٢٠٢٢ آذار/مارس  شهر 

(٣/١٥)، ومراسل وكالة "اإلرسال" المحّلية كريم خمايسة بقنابل الغاز (٣/٢٢)، فيما اعتدت على مصّور تلفزيون 

زعترة  حاجز  على  مرورها  أثناء  الطويل  بشرى  الحّرة  الصحافية  واعتقلت   ،(٣/٢٢) جاغوب  شامخ  "فلسطين" 

العسكري (٣/٢١).

إلى ذلك، حّقق جهاز المخابرات الفلسطيني مع الصحافي الحّر إبراهيم أبو صفية حول عمله الصحافي (٣/٢٢)، 

لآلداب  "التعّرض  بحّجة  "صالون هدى"  فيلم  فريق عمل  العام ضد  النائب  أمام  بشكوى  تقّدم محاٍم  حين  في 

واألخالق العامة" بسبب احتوائه على "مشهد عري" (٣/١٣).

  ،٢٠٢٢ آذار/مارس  والثقافية خالل شهر  اإلعالمية  الساحة  المباشرة على  االنتهاكات  قطاع غزة، هدأت  وفي 

فيما استمرت محكمة  صلح خانيونس في المماطلة في قضية الصحافي إيهاب فسفوس حيث أّجلت في ١٥ 

وحددت  التكنولوجيا"،  استعمال  "سوء  بتهمة  ثامنة،  مرة  عليه  بالحكم  الخاصة  االستئناف  جلسة  آذار/مارس 

جلسة جديدة في ٥ نيسان/أبريل المقبل، لحضور شهود االّدعاء ضده وإصدار الحكم.

آذار/مارس  الفلسطينّيين خالل شهر  المصّورين  التضييق على  الشرطة اإلسرائيلية  الـ٤٨، واصلت  أراضي  وفي 

القدس  االقتراب والتصوير من مكان حدوث عملية طعن في  السنجالوي من  ابراهيم  المصّور  ٢٠٢٢، فمنعت 

الناصرة  في  فلسطينية  وطنية  مضامين  تحمل  جدارية  تخريب  على  يمينّيون  متطّرفون  أقدم  حين  في   ،(٣/٧)

.(٣/٢٩)
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