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المقدمة

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

في   ،٢٠٢٢ شباط/فبراير  شهر  خالل  والفّنانين  والناشطين  والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  االنتهاكات 

البلدان األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.

فقد ُقتل ناشط إعالمي في سوريا واعُتقل أربعة مراسلين وُمنعت شبكة إعالمية من العمل ودوهم 

والمصّورين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  في  اإلسرائيلية  السلطات  وتمادت  ين.  صحافيَّ منزال 

اإلسفنجي  والرصاص  والصوت  الغاز  بقنابل  منهم  عشر  اثني  قواتها  فاستهدفت  الفلسطينّيين 

آخرين،  سبعة  على  وكذلك  والدفع  بالضرب  بينهم  من  سبعة  على  واعتدت  بالمّطاط  والمغّلف 

حاملي  الصحافيين  الـ٤٨  أراضي  في  شرطتها  منعت  فيما  وحدها،  الغربية  الضفة  في  آخر  واحتجزت 

مستوطنون  واعتدى  جّراح،  الشيخ  حّي  في  التغطية  من  والدولية  الفلسطينية  الصحافية  البطاقات 

الفلسطينية  السلطة  أمن  استدعى  كما  مسرحية.  عرض  وُألغي  آخرين،  عمل  وعرقلوا  مصّور  على 

صحافيًا وحّقق معه، وأّجلت محكمة تابعة لـ"حماس" جلسة صحافي مرة سابعة. وتعّرض كاتب لحملة 

تحريض في لبنان وتم التحقيق مع مراسل وأوقف خمسة صحافّيين عن العمل. وقررت صحيفة أردنية 

فصل ستة من العاملين فيها بينهم أربعة صحافّيين. 

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:
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لبنان

وكان   ،٢٠٢٢ شباط/فبراير  شهر  خالل  لبنان  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت 

ض الكاتب باسل صالح لحملة تحريض وتهديد وتخوين على مواقع التواصل اإلجتماعي من ِقبل  أبرزها تعرُّ

األمن  قوى  في  المعلومات  شعبة  حّققت  فيما  "تويتر"،  على  تغريدة  بسبب  الله"  لـ"حزب  مناصرين 

الداخلي مع مراسل "تلفزيون سوريا" الصحافي السوري أحمد القصير حول عمله الصحافي، وقّررت إدارة 

العريضي  باسل  الصحافي  بيروت  في  مكتبها  مدير  من  كل  فصل  األلمانية   (DW) فيله"  "دويتشه  قناة 

لهم  تغريدات  خلفية  على  ابراهيم،  وداوود  سالم  ومرام  مرقة  وفرح  محمود  مرهف  والصحافيين 

ينتقدون فيها إسرائيل وقد اعتبرتها القناة "معادية للسامية". وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٢/٢): شعبة المعلومات في طرابلس ُتحّقق مع الصحافي السوري أحمد القصير

حّققت شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي ـ فرع طرابلس، مع مراسل "تلفزيون سوريا" الصحافي السوري 

قام  التي  األحداث  أبرز  وعن  فيه،  يعمل  الذي  والتلفزيون  الصحافي  عمله  حول  ساعات،  عّدة  القصير  أحمد 

بتغطيتها، وعما إذا كان التلفزيون سيفتتح مكتبًا له في طرابلس، ومن هم مدراؤه المباشرون، وكذلك إذا كانت 

تركيا. للتلفزيون مع  هناك مشكالت 

(٢/٧): قناة "دويتشه فيله" األلمانية تفصل ٥ صحافيين من مكتبها في بيروت بسبب تغريدات

العريضي  (DW) األلمانية فصل كل من مدير مكتبها في بيروت الصحافي باسل  إدارة قناة "دويتشه فيله"  قّررت 

والصحافيين مرهف محمود وفرح مرقة ومرام سالم وداوود ابراهيم، على خلفية تغريدات قديمة لهم ينتقدون 

للسامية". القناة "معادية  اعتبرتها  إسرائيل ويهاجمونها، وقد  فيها 

(٢/٢٠): الكاتب واألستاذ الجامعي باسل صالح يتعّرض لحملة تحريض وتهديد وتخوين بسبب تغريدة

مواقع  على  وتخوين  وتهديد  تحريض  لحملة  صالح  باسل  اللبنانية  الجامعة  في  الفلسفة  وأستاذ  الكاتب  تعّرض 

كتبته  ما  فيها  ينتقد  "تويتر"،  على  له  تغريدة  خلفية  على  الله"،  "حزب  لـ  مناصرين  ِقبل  من  اإلجتماعي  التواصل 

الصحافية سحر غدار حول القوة المفرطة وعدم الخوف من الموت.
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سوريا 

حيث   ،٢٠٢٢ شباط/فبراير  شهر  خالل  سوريا  في  اإلعالميين  للناشطين  الجسدية  التصفيات  لغة  عادت 

مدينة  في  منزله  داخل  رأسه  في  ناري  بطلق  بكور  محمود  السوري  اإلعالمي  الناشط  مجهولون  قتل 

الديمقراطي"  "االتحاد  حزب  واعتقل مسّلحو  فجرًا.  بقنبلة  المنزل  استهداف  إثر  ريف حمص  تلبيسة في 

ARK صبري  قناة  القامشلي، ومراسلي  أحمد من مدينة  باور مال  "يكيتي ميديا"  الكردي مراسل موقع 

فخري من مدينة القامشلي أيضًا، وأحمد صوفي من ريف مدينة المالكية ودارا عبدو من مدينة الحسكة. 

الخاضعة  المدن  كافة  في  اإلعالمية  "رووداو"  شبكة  عمل  إيقاف  الكردية  الذاتية  اإلدارة  قررت  فيما 

. لسلطتها

أما في مناطق سيطرة النظام السوري، فقد دهمت قوة أمنية منزل الصحافي السوري كنان وقاف في 

أبرز  يلي  ما  وفي  عنه.  بحثًا  إبراهيم  محمود  الصحافي  زميله  منزل  وكذلك  اعتقاله،  بهدف  طرطوس 

التفاصيل:

(٢/٥): اإلدارة الذاتية الكردية توقف عمل شبكة "رووداو" في شمال وشرق سوريا

الخاضعة  المدن  كافة  في  اإلعالمية   (Rudaw) "رووداو"  شبكة  عمل  إيقاف  الكردية،  الذاتية  اإلدارة  قررت 

لسلطتها. وأشار نص قرار اإلدارة إلى أنه تّم إيقاف عمل شبكة رووداو اإلخبارية في مناطق شمال وشرق سوريا، 

وسحب كافة رخص العمل، والمهمات الصحفية التي تم منحها للشبكة والعاملين فيها في شمال وشرق سوريا.

(٢/٥): مسّلحو االتحاد الديمقراطي الكردي يعتقلون المراسَلين باور أحمد وصبري فخري في القامشلي 

 Yekiti) (PYD)، مراسل موقع "يكيتي ميديا"  الكردي  الديمقراطي"  اعتقلت مجموعة من مسّلحي حزب "االتحاد 

أعلنت  شباط/فبراير،   ٩ وفي  القامشلي،  مدينة  من  فخري  صبري   (ARK) قناة  ومراسل  أحمد،  مال  باور   (Media

مراسلها  ظل  حين  في  اعتقاله،  على  أيام  أربعة  بعد  أحمد،  مال  باور  ميديا"  "يكيتي  مراسل  سراح  إطالق   (ARK)

صبري فخري معتقًال.

(٢/٥): قوة أمنية تدهم منزل الصحافي السوري كنان وقاف في طرطوس بهدف اعتقاله 

دهمت قوة أمنية سورية منزل الصحافي كنان وقاف بهدف اعتقاله في مدينة طرطوس الساحلية، وظهر وقاف 

في تسجيل مصّور نشره قلقًا، معلنًا أنه خارج المنزل، وقد تلّقى اتصاًال من زوجته أبلغته فيه بأن قوة أمنية كبيرة 

المنزل بهدف اعتقاله.  دهمت 

(٢/٨): قوة أمنية تدهم منزل الصحافي محمود إبراهيم بحثًا عن زميله كنان وقاف في طرطوس

دهمت قوة أمنية سورية، منزل الصحافي السوري محمود إبراهيم في طرطوس، بحثًا عن الصحافي كنان وقاف.

٤



٥

(٢/١٩): مسّلحو االتحاد الديمقراطي الكردي يعتقلون المراسَلين أحمد صوفي ودارا عبدو في الحسكة

(ARK) أحمد  الذاتية، مراسَلي قناة  أحزاب اإلدارة  أبرز   ،(PYD) الكردي  الديمقراطي"  "االتحاد  اعتقل مسلحو حزب 

صوفي من ريف مدينة المالكية "ديريك"، ودارا عبدو من مدينة الحسكة.

(٢/٢٦): مجهولون يقتلون الناشط اإلعالمي السوري محمود بكور في منزله في حمص

ريف  تلبيسة في  منزله في مدينة  داخل  الرأس  ناري في  بطلق  بكور مقتوًال  اإلعالمي محمود  الناشط  على  ُعثر 

أشخاص  ثالثة  إن  قوله  بكور  من  مقّرب  مصدر  عن  توثيقها،  في  السوريين"  الصحفيين  "رابطة  ونقلت  حمص، 

مسّلحين قاموا برمي قنبلة على منزل بكور عند حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم مقتله، وأثناء خروجه من المنزل 

المستشفى  إلى  ُنقل  وقد  رأسه.  في  فأصيب  مباشر،  بشكل  النار  المسّلحين  أحد  عليه  أطلق  الفاعل،  لمعرفة 

العسكري في مدينة حمص إال أنه فارق الحياة نتيجة إصابته البالغة. ولم يتم التعّرف على هوية الفاعلين.



األردن

تصّدرت قضية صحيفة "الرأي" األردنية واجهة التطورات على الساحة اإلعالمية والثقافية في األردن 

العاملين فيها على خلفية  خالل شهر شباط/فبراير ٢٠٢٢، حيث أصدرت إدارتها قرارًا بفصل ستة من 

نقابة  مجلس  اّتخذ  االحتجاجات  اشتداد  أثر  وعلى  المالية،  بحقوقهم  للمطالبة  نّظموها  احتجاجات 

الصحافيين في اليوم التالي قرارًا بوقف قرار الفصل. إلى ذلك، قضت محكمة عّمان بعدم مسؤولية 

التوازن والموضوعية والنزاهة".  اإلعالمي محمد الخالدي في دعوى وزير الصحة بحّقه بتهمة "عدم 

وفي ما يأتي أبرز التفاصيل: 

(٢/٩): صحيفة الرأي األردنية تقّرر فصل ستة عاملين فيها ونقابة الصحافيين توقف القرار  

قررت إدارة صحيفة "الرأي" اليومية األردنية، فصل ستة عاملين فيها بينهم أربعة صحافيين، على خلفية احتجاجات 

رئيس  وإقالة  المتأخرة  الرواتب  دفع  وأهمها  المالية،  بحقوقهم  للمطالبة  الصحيفة  في  العاملون  نّظمها  داخلية 

مجلس إدارة الصحيفة. وعلى أثر اشتداد االحتجاجات التي أدت إلى قرار الفصل، عقد مجلس نقابة الصحافيين في 

اليوم التالي، اجتماعًا طارئًا في مقّر النقابة خرج بخطة عمل لمعالجة األزمة الداخلية التي تشهدها "الرأي"، واّتخذ 

جملة قرارات أهّمها وقف قرار الفصل وعودة المفصولين إلى عملهم.

(٢/١٩): محكمة عّمان تقضي بعدم مسؤولية اإلعالمي محمد الخالدي في دعوى وزير الصحة 

اإلعالمي  الفضائية  "رؤيا"  قناة  على  البلد"  "نبض  برنامج  مقّدم  بعدم مسؤولية  عّمان  جزاء  بداية  محكمة  قضت 

ُبّثت  البرنامج  حلقة من  إثر  جابر،  السابق سعد  الصحة  وزير  رفعها ضّده  التي  الشكوى  الخالدي، في قضية  محمد 

في العام الماضي وتناولت الحديث عن أداء وزارة الصحة مع ملف كورونا في األردن، اّتهم فيها الوزير الخالدي بـ 

"عدم التوازن والموضوعية والنزاهة" خالل النقاش الذي جرى في الحلقة. وجاء في قرار المحكمة أن ما تّم نشره 

يّتفق مع حرية الصحافة وغاياتها.
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فلسطين

الغربية الضفة 

الضفة  في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  وتيرة  االسرائيلية  القوات  صّعدت 

الغربية خالل شهر شباط/فبراير ٢٠٢٢، فاستهدفت بقنابل الغاز والصوت والرصاص اإلسفنجي والمغّلف 

جبر  معروف  رجاء  "الكوفية"  قناة  ومراسلة  جعار  ليث  ميديا"  "جي  وكالة  مصّور  من  كّالً  بالمّطاط 

والصحافي الحّر محمد ثابت ومصّور وكالة "رويترز" عادل أبو نعمة والمصّور الحّر محمود فوزي، وكذلك 

والمصّور  بحش  الله  عبد  اإلخبارية  "قدس"  شبكة  ومصّور  شاويش  أبو  أشرف  ميديا"  "جي  وكالة  مصّور 

أنس  التركية  "األناضول"  وكالة  ومدير مكتب  اشتية  جعفر  الفرنسية"  "الوكالة  اشتية ومصّور  ناصر  الحّر 

لالعتداء  تعّرضوا  الذين  صوافطة  رنين  "رويترز"  وكالة  ومراسلة  الريماوي  عصام  الوكالة  ومصّور  جانلي 

بالضرب أيضًا، كما اعتدت بالضرب المبرح والدفع على كّل من مصّور وكالة "األناضول" هشام أبو شقرا، 

لؤي  ميديا"  "سبيس  شركة  في  والمصّور  الخّطاب  محمد  حمزة  "وفا"  الرسمية  األنباء  وكالة  ومراسل 

"قدس  شبكة  ومراسل  الهشلمون،  إياد  والمصّور  فراش  محمود  "فلسطين"  تلفزيون  ومراسل  سعيد 

بني  وهاج  الحّر  المصّور  احتجزت  فيما  النتشة،  نضال  الحّر  والصحافي  الحيط،  سقف  معتصم  اإلخبارية" 

في   واألهالي  الفلسطينيين  الشبان  وبين  الجنود  بين  المواجهات  تغطيتهم  أثناء  ساعة،  مدة  مفلح 

متفرقة. مناطق 

الصحافي.  عمله  وحّقق معه حول  وردة  أبو  أمين  الحّر  الصحافي  الفلسطيني  األمن  استدعى  ذلك،  إلى 
وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٢/٤): القوات اإلسرائيلية تستهدف مصّورًا بقنبلة غاز ورصاصة وتحتجز آخر جنوب نابلس 
ورصاصة  رقبته  في  أصابته  غاز  بقنبلة  جعار  ليث  ميديا"  "جي  وكالة  مصّور  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
مطاطية أصابته في كتفه، فيما احتجزت المصّور الحّر وهاج بني مفلح لمدة ساعة، خالل تغطيتهما المواجهات 

التي اندلعت بينها وبين أهالي قرية بيتا جنوب نابلس. 

(٢/٤): القوات اإلسرائيلية تستهدف الصحافية رجاء جبر بالرصاص المغّلف بالمّطاط جنوب نابلس
بالمطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  جبر  معروف  رجاء  "الكوفية"  قناة  مراسلة  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
بيتا  بلدة  الجنود وبين شبان فلسطينيين في  بين  اندلعت  التي  المواجهات  أصابتها في وجهها، خالل تغطيتها 

نابلس. جنوب 

ين ومصّوَرين بالضرب المبرح جنوب نابلس (٢/١١): القوات اإلسرائيلية تعتدي على صحافيَّ
وكالة  مكتب  مدير  بحش،  الله  عبد  اإلخبارية  "قدس"  شبكة  مصّور  من  كّل  على  اإلسرائيلية  القوات  اعتدت 
رنين  "رويترز"  وكالة  ومراسلة  الريماوي،  عصام  الوكالة  ومصّور  جانلي  أنس  الصحافي  التركية  "األناضول" 
التي  المواجهات  تغطيتهم  خالل  والصوت،  الغاز  بقنابل  استهدافهم  إلى  إضافة  المبرح،  بالضرب  صوافطة، 

اندلعت بينها وبين أهالي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.
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(٢/١١): القوات اإلسرائيلية تستهدف الصحافي محمد ثابت برصاصة مغّلفة بالمّطاط شرق نابلس
يده  في  أصابته  بالمطاط  مغّلفة  معدنية  برصاصة  ثابت  محمد  الحّر  الصحافي  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 

اليمنى، خالل تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين أهالي قرية بيت دجن شرق نابلس.

(٢/١٣): األمن الفلسطيني في نابلس يستدعي الصحافي أمين أبو وردة وُيحّقق معه
حّقق جهاز األمن الوقائي الفلسطيني في مدينة نابلس مع الصحافي الحّر أمين أبو وردة حول عمله الصحافي 

وتغطياته اإلعالمية ومقابالته اإلذاعية، بعد يومين على استدعائه هاتفيًا.

(٢/١٨): القوات اإلسرائيلية تستهدف المصّور جعفر اشتية برصاصة إسفنجية جنوب نابلس
استهدفت القوات اإلسرائيلية مصّور "الوكالة الفرنسية" جعفر اشتية برصاصة إسفنجية أصابته في يده، خالل 

نابلس. بيتا جنوب  التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين في بلدة  تغطيته المواجهات 

(٢/١٨): القوات اإلسرائيلية تعتدي على مصّور وتستهدف أربعة بالرصاص والقنابل جنوب نابلس
استهدفت القوات اإلسرائيلية مصّور "شبكة قدس" اإلخبارية عبد الله بحش برصاصة معدنية مغّلفة بالمّطاط 
أصابته في ظهره وقنبلة صوت أصابته في قدمه، وكذلك قنبلة غاز أدت إلى إصابته مع كّل من المصّور الحّر 
ناصر اشتية ومصّور "رويترز" عادل أبو نعمة والمصّور الحّر محمود فوزي باالختناق الشديد، فيما اعتدت بالضرب 
المبرح على مصّوروكالة "األناضول" هشام أبو شقرا، خالل تغطيتهم فعالية مقاومة االستيطان في جبل صبيح 

نابلس. جنوب 

(٢/٢٥): القوات اإلسرائيلية تعتدي على مصّوَرين ومراسَلين بالضرب والدفع في الخليل
اعتدت القوات اإلسرائيلية على كّل من مراسل وكالة األنباء الرسمية "وفا" حمزة محمد الخّطاب، والمصّور في 
شركة "سبيس ميديا" لؤي سعيد، وطاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضم المراسل محمود فراش والمصّور إياد 
الثامنة  الذكرى  إلحياء  الخليل  مدينة  أهالي  نّظمها  فعالية  تغطيتهم  خالل  والدفع،  بالضرب  الهشلمون 

اإلبراهيمي. الحرم  لمجزرة  والعشرين 

(٢/٢٧): القوات اإلسرائيلية تعتدي على مراسل و٤ مصّورين لمنعهم من التغطية جنوب نابلس
شبكة  عمل  وفريق  شاويش،  أبو  أشرف  ميديا"  "جي  وكالة  مصّور  من  كّل  على  اإلسرائيلية  القوات  اعتدت 
"قدس اإلخبارية" الذي ضّم المراسل معتصم سقف الحيط والمصّور عبد الله بحش، والمصّور الحّر ناصر اشتية، 
أصابته في  غاز  بقنبلة  أبو شاويش  استهدفت  والدفع، فيما  بالضرب  اشتية،  الفرنسية" جعفر  "الوكالة  ومصّور 

نابلس.  اللبن الشرقية جنوب  ركبته، خالل تغطيتهم فعالية داعمة لطلبة مدرسة 

(٢/٢٨): القوات اإلسرائيلية تعتدي بالضرب على الصحافي نضال النتشة في الخليل
على  الجنود  اعتداء  تغطيته  خالل  النتشة،  نضال  الحّر  الصحافي  على  بالضرب  اإلسرائيلية  القوات  اعتدت 

مجموعة أطفال خارج الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل.
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قطاع غزة

شهدت الساحة اإلعالمية والثقافية في قطاع غزة هدوءًا نسبيًا على صعيد االنتهاكات المباشرة خالل 

إيهاب  الصحافي  قضية  في  المماطلة  في  خانيونس  محكمة  تمادت  فيما    ،٢٠٢٢ شباط/فبراير  شهر 

بتهمة  سابعة،  مرة  عليه  بالحكم  الخاصة  االستئناف  جلسة  شباط/فبراير   ١٥ في  أّجلت  حيث  فسفوس 

االّدعاء  لحضور شهود  المقبل،  آذار/مارس   ١٥ التكنولوجيا"، وحددت جلسة جديدة في  استعمال  "سوء 

ضده وإصدار الحكم.

أراضي الـ٤٨

 ،٢٠٢٢ الـ٤٨ خالل شهر شباط/فبراير  أراضي  الصحافّيين في  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت 

حّي  دخول  من  والدولية  الفلسطينية  الصحافية  البطاقات  حاملي  الفلسطينيين  الصحافيين  فمنعت 

الشيخ جّراح في القدس وتغطية األحداث داخله، فيما اعتدى مستوطنون على المصّور رجائي الخطيب 

وعرقلوا عمل مصّورين آخرين، وألغى رئيس مجلس بلدة جت في المثّلث الشمالي عرض مسرحية بحجة 

أنها تهدف إلى "هدم النسيج االجتماعي". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٢/٣): إلغاء عرض مسرحية في المثّلث الشمالي بحجة هدمها النسيج االجتماعي 
ُتجّسد   التي  إلغاء عرض مسرحية "أصوات"  الشمالي خالد غرة  المثّلث  بلدة جت في منطقة  رئيس مجلس  قّرر 

قصص نساء ضحايا جرائم القتل، بحجة أنها تهدف إلى "هدم النسيج االجتماعي".

(٢/١٣): مستوطنون يعتدون على المصّور رجائي الخطيب ويعرقلون عمل آخرين في الشيخ جّراح 
قام  فيما  وجهه،  على  الفلفل  غاز  برش  وقاموا  الخطيب  رجائي  الحّر  المصّور  على  مستوطنون  اعتدى 

مستوطنون آخرون بعرقلة عمل المصّورين خالل تغطيتهم األحداث في حّي الشيخ جّراح في القدس. 

(٢/١٦): الشرطة تمنع حاملي البطاقات الصحافية الفلسطينية والدولية من دخول الشيخ جّراح 
من  والدولية،  الفلسطينية  الصحافية  البطاقات  حاملي  الفلسطينيين  الصحافيين  اإلسرائيلية  الشرطة  منعت 
دخول حّي الشيخ جّراح في القدس وتغطية األحداث داخله، ونصبت الحواجز في محيط الحّي، وسمحت فقط 

بالدخول.  اإلسرائيلية  الصحافية  البطاقة  لحاملي 
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المختصر التقرير 

مراسلين  أربعة  واعُتقل  سوريا  في  إعالمي  ناشط  ُقتل  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  السلطات  واصلت 

وتمادت   ،٢٠٢٢ شباط/فبراير  شهر  خالل  ين  صحافيَّ منزال  ودوهم  العمل  من  إعالمية  شبكة  وُمنعت 

الفلسطينّيين فاستهدفت قواتها  والمصّورين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  السلطات اإلسرائيلية في 

أربعة  على  واعتدت  بالمّطاط  والمغّلف  اإلسفنجي  والرصاص  والصوت  الغاز  بقنابل  منهم  عشر  اثنا 

عشر بالضرب والدفع واحتجزت آخر في الضفة الغربية وحدها، فيما منعت شرطتها في أراضي الـ٤٨ 

جّراح،  الشيخ  حّي  في  التغطية  من  والدولية  الفلسطينية  الصحافية  البطاقات  حاملي  الصحافيين 

أمن  استدعى  كما  مسرحية.  عرض  وُألغي  آخرين،  عمل  وعرقلوا  مصّور  على  مستوطنون  واعتدى 

مرة  صحافي  جلسة  لـ"حماس"  تابعة  محكمة  وأّجلت  معه،  وحّقق  صحافيًا  الفلسطينية  السلطة 

سابعة. وتعّرض كاتب لحملة تحريض في لبنان وتم التحقيق مع مراسل وأوقف خمسة صحافّيين عن 

العمل. وقررت صحيفة أردنية فصل ستة من العاملين فيها بينهم أربعة صحافّيين.

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: 

أبرزها  وكان   ،٢٠٢٢ شباط/فبراير  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت  لبنان،  في 

مناصرين  ِقبل  من  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  على  وتخوين  وتهديد  تحريض  لحملة  صالح  باسل  الكاتب  ض  تعرُّ

الداخلي مع  األمن  المعلومات في قوى  فيما حّققت شعبة   ،(٢/٢٠) "تويتر"  تغريدة على  بسبب  الله"  لـ"حزب 

قناة  إدارة  وقّررت   ،(٢/٢) الصحافي  عمله  حول  القصير  أحمد  السوري  الصحافي  سوريا"  "تلفزيون  مراسل 

والصحافيين  العريضي  باسل  الصحافي  بيروت  األلمانية فصل كل من مدير مكتبها في   (DW) فيله"  "دويتشه 

مرهف محمود وفرح مرقة ومرام سالم وداوود ابراهيم، على خلفية تغريدات لهم ينتقدون فيها إسرائيل وقد 

.(٢/٧) للسامية"  القناة "معادية  اعتبرتها 

قتل  حيث   ،٢٠٢٢ شباط/فبراير  شهر  خالل  اإلعالميين  للناشطين  الجسدية  التصفيات  لغة  عادت  سوريا،  وفي 

تلبيسة في  مدينة  منزله في  داخل  رأسه  في  ناري  بطلق  بكور  محمود  السوري  اإلعالمي  الناشط  مجهولون 

الكردي  الديمقراطي"  "االتحاد  حزب  مسّلحو  واعتقل   .(٢/٢٦) فجرًا  بقنبلة  المنزل  استهداف  إثر  حمص  ريف 

مراسل موقع "يكيتي ميديا" باور مال أحمد من مدينة القامشلي (٢/٥)، ومراسلي قناة ARK صبري فخري من 

 .(٢/١٩) الحسكة  المالكية ودارا عبدو من مدينة  ريف مدينة  (٢/٥)، وأحمد صوفي من  أيضًا  القامشلي  مدينة 

فيما قررت اإلدارة الذاتية الكردية إيقاف عمل شبكة "رووداو" اإلعالمية في كافة المدن الخاضعة لسلطتها 

.(٢/٥)
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في  وقاف  كنان  السوري  الصحافي  منزل  أمنية  قوة  دهمت  فقد  السوري،  النظام  سيطرة  مناطق  في  أما 

طرطوس بهدف اعتقاله (٢/٥)، وكذلك منزل زميله الصحافي محمود إبراهيم بحثًا عنه (٢/٨).

الساحة اإلعالمية والثقافية خالل  التطورات على  "الرأي" األردنية واجهة  وفي األردن، تصّدرت قضية صحيفة 

أربعة صحافيين، على  بينهم  العاملين فيها  إدارتها قرارًا بفصل ستة من  شهر شباط/فبراير ٢٠٢٢، حيث أصدرت 

نقابة  اّتخذ مجلس  االحتجاجات  أثر اشتداد  (٢/٩)، وعلى  المالية  للمطالبة بحقوقهم  نّظموها  احتجاجات  خلفية 

الصحافيين في اليوم التالي قرارًا بوقف قرار الفصل. إلى ذلك، قضت محكمة عّمان بعدم مسؤولية اإلعالمي 

محمد الخالدي في دعوى وزير الصحة بحّقه بتهمة "عدم التوازن والموضوعية والنزاهة" (٢/١٩).

الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  وتيرة  االسرائيلية  القوات  الغربية، صّعدت  الضفة  وفي 

خالل شهر شباط/فبراير ٢٠٢٢، فاستهدفت بقنابل الغاز والصوت والرصاص اإلسفنجي والمغّلف بالمّطاط كّالً 

من مصّور وكالة "جي ميديا" ليث جعار ومراسلة قناة "الكوفية" رجاء معروف جبر (٢/٤)، والصحافي الحّر محمد 

ثابت (٢/١١)، ومصّور وكالة "جي ميديا" أشرف أبو شاويش (٢/١٨) (واعتدت عليه بالضرب في ٢/٢٧)، والمصّور 

الحّر ناصر اشتية ومصّور وكالة "رويترز" عادل أبو نعمة والمصّور الحّر محمود فوزي ومصّور "الوكالة الفرنسية" 

المبرح  بالضرب  الله بحش (٢/١١) و(٢/١٨). واعتدت  جعفر اشتية (٢/١٨)، ومصّور شبكة "قدس" اإلخبارية عبد 

الريماوي  عصام  الوكالة  ومصّور  جانلي  أنس  التركية  "األناضول"  وكالة  مكتب  مدير  من  كّل  على  والدفع 

مصّور  على  اعتدت  كما   ،(٢/١١) والغاز  الصوت  بقنابل  واستهدفتهم  صوافطة  رنين  "رويترز"  وكالة  ومراسلة 

 ،(٢/١٨) شقرا  أبو  هشام  "األناضول"  وكالة  ومصّور  و(٢/٢٧)،   (٢/١١) بحش  الله  عبد  اإلخبارية  "قدس"  شبكة 

سعيد  لؤي  ميديا"  "سبيس  شركة  في  والمصّور  الخّطاب  محمد  حمزة  "وفا"  الرسمية  األنباء  وكالة  ومراسل 

ومراسل تلفزيون "فلسطين" محمود فراش والمصّور إياد الهشلمون (٢/٢٥)، ومراسل شبكة "قدس اإلخبارية" 

والصحافي   ،(٢/٢٧) اشتية  جعفر  الفرنسية"  "الوكالة  ومصّور  اشتية  ناصر  الحّر  والمصّور  الحيط  سقف  معتصم 

تغطيتهم  أثناء   ،(٢/٤) ساعة  مدة  مفلح  بني  وهاج  الحّر  المصّور  احتجزت  فيما   ،(٢/٢٨) النتشة  نضال  الحّر 

المواجهات بين الجنود وبين الشبان الفلسطينيين واألهالي في  مناطق متفرقة. 

أما األمن الفلسطيني فقد استدعى الصحافي الحّر أمين أبو وردة وحّقق معه حول عمله الصحافي (٢/١٣).

خالل  المباشرة  االنتهاكات  صعيد  على  نسبيًا  هدوءًا  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  شهدت  غزة،  قطاع  وفي 

في  المماطلة  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  خانيونس  محكمة  تمادت  فيما    ،٢٠٢٢ شباط/فبراير  شهر 

بالحكم عليه مرة  الخاصة  ١٥ شباط/فبراير جلسة االستئناف  أّجلت في  إيهاب فسفوس حيث  الصحافي  قضية 

المقبل، لحضور شهود  آذار/مارس   ١٥ التكنولوجيا"، وحددت جلسة جديدة في  سابعة، بتهمة "سوء استعمال 

االّدعاء ضده وإصدار الحكم.

 ،٢٠٢٢ شباط/فبراير  شهر  خالل  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 

فمنعت الصحافيين الفلسطينيين حاملي البطاقات الصحافية الفلسطينية والدولية من دخول حّي الشيخ جّراح 

وعرقلوا  الخطيب  رجائي  المصّور  على  مستوطنون  اعتدى  فيما   ،(٢/١٦) داخله  األحداث  وتغطية  القدس  في 

أنها  بحجة  مسرحية  عرض  الشمالي  المثّلث  في  جت  بلدة  مجلس  رئيس  وألغى   ،(٢/١٣) آخرين  مصّورين  عمل 

تهدف إلى "هدم النسيج االجتماعي" (٢/٣).
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