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المقدمة

سلســلة  قصيــر(،  ســمير  )عيــون  “ســكايز”  والثقافيــة  اإلعالميــة  الحريــات  عــن  الدفــاع  مركــز  رَصــد 
األول/ كانــون  والفّنانين خالل شــهر  والناشــطين  والمصّوريــن  الصحافّييــن  بحــّق  االنتهــاكات  مــن 

وفلســطين. واألردن  وســوريا  لبنــان  ُيغطيهــا،  التــي  األربعــة  البلــدان  ديســمبر 2022، في 

وقــد تصــّدرت االعتــداءات المتواليــة علــى قنــاة “الجديــد” فــي لبنــان واجهــة االنتهــاكات علــى الســاحة 
اإلعالميــة والثقافيــة، فيمــا طاولــت االعتــداءات اإلســرائيلية 15 صحافيــًا فلســطينيًا فــي الضفــة 

ــة ســطوتها علــى الشــارع األردنــي. الغربيــة، وفرضــت الرقاب

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:
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لبنان

شــهدت الســاحة اإلعالميــة والثقافيــة فــي لبنــان تطــّورًا خطيــرًا خــالل شــهر كانــون األول/ديســمبر 
ــة شــتم وتحريــض تعّرضــت  ــد”، اســتعرت بعد حمل ــاة “الجدي ــى قن ــداءات متكــررة عل ــل باعت 2022، تمّث
لهــا القنــاة ومقّدمــة برنامــج “فشــة خلــق” اإلعالميــة داليــا أحمــد والممثلــة جوانــا كركــي علــى مواقــع 
التواصــل، علــى خلفيــة مقطــع ســاخر لكركي. وقــد اســتهدف مجهولــون مبنــى القناة بقنبلــة مولوتوف 
انفجــرت علــى الرصيــف الخارجــي، وفــي اليــوم التالي أطلــق “المجهولون” الرصاص الحــّي باتجاه المبنى، 
وبعــد يوميــن أمطــروا المبنــى بالرصــاص وأصابــوا عــددًا مــن الطوابــق بينهــا “دار الفارابــي” بـــ14 رصاصــة. 
إلــى ذلــك، تعــّرض الصحافــي والكاتب طوني بولس لحملــة تحريض وتهديد بالقتل على مواقع التواصل 
اإلجتماعــي، بســبب تحميلــه فــي منشــور علــى صفحتــه علــى “تويتــر” حــزب اللــه مســؤولية مقتــل جندي 
إيرلنــدي مــن “اليونيفيــل” فــي الجنــوب، كمــا منعت اللجنــة المختّصــة بمراقبــة األفالم عرض الفيديــو 

.”The First Noel“ كليــب الخاص بأنشــودة الميــالد

 وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

بســبب  بالقتــل  وتهديــد  تحريــض  لحملــة  يتعــّرض  بولــس  طونــي  والصحافــي  الكاتــب   :)12/17(
ته ا منشــور

تعــرض	الصحافــي	والكاتــب	طونــي	بولــس	لحملــة	تحريــض	وتهديــد	بالقتــل	علــى	مواقــع	التواصــل	اإلجتماعــي،	
علــى	خلفيــة	مــا	نشــره	علــى	صفحتــه	علــى	“تويتــر”	محّمــًا	“حــزب	اللــه”	مســؤولية	مقتــل	جنــدي	إيرلنــدي	خــال	

هجــوم	تعّرضــت	لــه	دوريــة	مــن	“اليونيفيــل”	فــي	بلــدة	العاقبيــة	فــي	جنــوب	لبنــان.

)12/23(: الرقابة تمنع عرض فيديو كليب ميالدّي على الشاشات اللبنانية
	”The First Noel“	الميــاد	بأنشــودة	الخــاص	كليــب	الفيديــو	عــرض	األفــام	بمراقبــة	المختّصــة	اللجنــة	منعــت
للفّناَنيــن	برونــو	طّبــال	وســينتيا	كــرم،	علــى	خلفيــة	عبــارة	““Born is the king of Israel	)ُولــد	ملــك	إســرائيل(	

بحّجــة	“عــدم	ســوء	فهمهــا”.

)12/27(: مجهولــون ُيلقــون قنبلــة مولوتــوف علــى مبنــى قنــاة الجديــد ثــم يســتهدفونه بالرصــاص 
مّرتيــن

ألقــى	مجهولــون	قنبلــة	مولوتــوف	علــى	مبنــى	قنــاة	“الجديــد”	فــي	منطقــة	وطــى	المصيطبــة،	انفجــرت	علــى	
الرصيــف	ولــم	ُتســفر	عــن	وقــوع	أي	إصابــات	أو	أضــرار،	بعــد	حملــة	شــتم	وتحريــض	تعّرضــت	لهــا	القنــاة	ومقّدمــة	
برنامــج	“فشــة	خلــق”	اإلعاميــة	داليــا	أحمــد	والممثلــة	جوانــا	كركــي	علــى	مواقــع	التواصــل	اإلجتماعــي،	
ــّث	فــي	البرنامــج	اعُتبــر	مســيئًا	إلــى	نســاء	الجنــوب	اللبنانــي.	وفــي	اليــوم	 علــى	خلفية	مقطع	ســاخر	لكركــي	ُب
التالي	أطلــق	“المجهولــون”	الرصــاص	الحــّي	باّتجاه	مبنى	القنــاة،	وبعــد	يوميــن	أطلقــوا	النــار	بشــكل	كثيــف	
باّتجــاه	المبنــى،	مــا	أدى	إلــى	إصابــة	عــدد	مــن	الطوابــق،	ومــن	بينهــا	“دار	الفارابــي”	التــي	تتواجــد	فــي	الطابــق	

الثانــي.

https://www.youtube.com/watch?v=P8x5GUMMpp8
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سوريا
 

ترّكــزت االنتهــاكات علــى الســاحة اإلعالميــة والثقافيــة فــي ســوريا خــالل شــهر كانــون األول/ديســمبر 
2022 فــي حلــب، حيــث اعتقــل القضــاء العســكري التابــع للنظــام اإلعالمــي رضــا الباشــا فــي المدينــة 
الناشــط  العســكرية  المعارضــة  شــرطة  اعتقلــت  فيمــا  المحروقــات”،  “مافيــا  عــن  منشــور  بســبب 
اإلعالمــي محمــد زيــن العابديــن فــي ريفهــا بســبب منشــورات تنتقــد السياســة التركيــة. أمــا محافــظ 
ــة التابــع للنظــام فقــد منــع الجهــات الرســمية فــي المحافظــة مــن إعطــاء أي معلومــة ألي  الالذقي

ــة. جهــة إعالمي

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

)12/5(: شــرطة المعارضــة العســكرية تعتقــل الناشــط اإلعالمــي محمــد زيــن العابديــن فــي ريــف 
حلــب

اعتقلــت	الشــرطة	العســكرية	التابعــة	للجيــش	الوطنــي	الســوري	المعــارض،	المدعــوم	مــن	تركيــا،	الناشــط	
اإلعامــي	الســوري	محمــد	زيــن	العابديــن،	أثنــاء	مــروره	علــى	أحــد	حواجزهــا	بالقــرب	مــن	مدينــة	عفريــن	الواقعــة	
ضمــن	منطقــة	“غصــن	الزيتــون”	فــي	الريــف	الشــمالي	لمحافظــة	حلــب،	شــمال	ســوريا،	بســبب	منشــوراته	

الناقــدة	للسياســة	التركيــة.

)12/6(: محافظ الالذقية يمنع الجهات الرسمية من إعطاء أي معلومة ألي جهة إعالمية
أصــدر	محافــظ	الاذقيــة	عامــر	هــال،	التابــع	للنظــام	الســوري،	قــرارًا	يمنــع	الجهــات	الرســمية	مــن	إعطــاء	أي	

ــع	للمحافظــة	فقــط. ــة،	وحصرهــا	بالمكتــب	اإلعامــي	التاب معلومــة	ألي	جهــة	إعامي

)12/12(: القضاء العسكري التابع للنظام يعتقل اإلعالمي رضا الباشا في حلب بسبب منشور
اعتقــل	القضــاء	العســكري	التابــع	للنظــام	الســوري،	اإلعامــي	رضــا	الباشــا	فــي	مدينــة	حلــب،	بتهمــة	“نشــر	أخبــار	
كاذبــة	عبــر	الشــبكة،	وهــن	عزيمــة	األمــة،	المســاس	بهيبــة	الدولــة،	ونشــر	الشــائعات	لضــرب	االســتقرار	وتعكيــر	

الصفــو	العــام”،	علــى	خلفيــة	منشــور	عــن	“مافيــا	المحروقــات”	فــي	ســوريا.
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األردن

عــادت الرقابــة مــن البــاب الواســع علــى الســاحة اإلعالميــة والثقافيــة فــي األردن خــالل شــهر كانــون 
األول/ديســمبر 2022، حيــث حجبــت وحــدة الجرائــم اإللكترونيــة منّصــة "تيــك تــوك" بحّجــة إســاءة 
اســتخدامها، وعّممــت "هيئــة اإلعــالم" علــى وســائل اإلعــالم بفــرض الرقابــة على تعليقــات المواطنين، 

وحّظــر مدعــي عــام إربــد النشــر فــي جريمــة قتــل فتــاة 3 مــن أفــراد عائلتهــا. 

إلــى ذلــك، اعتقلــت األجهــزة األمنيــة اإلعالمــي خالــد المجالــي بتهــم التحريــض والقــدح والــذّم وأخلــى 
المّدعــي العــام ســبيله فــي اليــوم التالــي، واحتجــزت الشــرطة الصحافيــة أحــكام الدجاني خــالل تصويرها 

مســيرة احتجــاج فــي عّمــان وأخلــت ســبيلها بعــد ســاعة مــن دون معرفــة األســباب. 

وفي ما يأتي أبرز التفاصيل: 

)12/15(: الشــرطة األردنيــة تحتجــز الصحافيــة أحــكام الدجانــي خــالل تصويرهــا مســيرة احتجــاج فــي 
ــان عّم

احتجــزت	الشــرطة	األردنيــة	مراســلة	موقــع	“ســواليف”	الصحافيــة	األردنيــة	أحــكام	الدجانــي،	خــال	تصويرهــا	
مســيرة	أمــام	مقــّر	المركــز	الوطنــي	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عّمــان،	احتجاجــًا	علــى	الصمــت	الحكومــي	علــى	
اإلضرابــات	التــي	تنّفذهــا	وســائل	النقــل	فــي	أكثــر	مــن	محافظــة،	احتجاجــًا	علــى	قــرارات	رفــع	أســعار	المحروقــات،	
ونقلتهــا	إلــى	مركــز	أمــن	زهــران،	حيــث	حجــزوا	هاتفهــا	وحقيبتهــا	وأدخلوهــا	إلــى	غرفــة	ولــم	تخضــع	ألي	تحقيــق،	

ثــم	أخلــوا	ســبيلها	بعــد	حوالــي	الســاعة	مــن	دون	معرفــة	ســبب	االحتجــاز.

)12/16(: وحدة الجرائم اإللكترونية تحجب منّصة “تيك توك” بحّجة إساءة استخدامها
حجبــت	وحــدة	الجرائــم	اإللكترونيــة	منصــة	“تيــك	تــوك”	فــي	األردن،	بحجــة	“إســاءة	اســتخدامها،	وعــدم	تــدارك	
المنّصــة	لفيديوهــات	العنــف	ودعــوات	الفوضــى”.	وتزاَمــن	قــرار	الحجــب	مــع	الحــراكات	واإلضرابــات	االحتجاجيــة	
واســتنكارًا	 المحروقــات،	 عــن	 الضريبــة	 بإزالــة	 والمطالبــة	 المملكــة،	 فــي	 عــّدة	 تشــهدها	محافظــات	 التــي	
لقــرارات	الحكومــة	األردنيــة	المتتاليــة	برفــع	أســعار	المحروقــات.	ولــم	تكشــف	الوحــدة	عــن	موعــد	إزالــة	الحجــب	

“المؤقــت”.

 )12/18(: األجهزة األمنية تعتقل اإلعالمي خالد المجالي بتهم التحريض والقدح والذّم
اعتقلــت	األجهــزة	األمنيــة	األردنيــة	اإلعامــي	خالــد	المجالــي	أثنــاء	خروجــه	مــن	منزلــه،	وُنقــل	إلــى	مركــز	أمــن	
الحســين	حيــث	خضــع	للتحقيــق	وتــم	توقيفــه،	بدعــوى	أن	منشــوراته	وفيديوهــات	البــث	المباشــر	التــي	ينشــرها	
ــه	خــال	التحقيــق،	وأخلــى	 ــذّم	والقــدح.	وقــد	أنكــر	المجالــي	التهــم	التــي	ُوّجهــت	إلي ــى	التحريــض	وال تدعــو	إل

مّدعــي	عــام	عّمــان	ســبيله	فــي	اليــوم	التالــي.
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)12/20(: “هيئة اإلعالم” ُتعّمم على وسائل اإلعالم بفرض الرقابة على تعليقات المواطنين
أصــدر	المديــر	العــام	لهيئــة	اإلعــام	األردنيــة	بشــير	المومنــي	تعميمــًا	علــى	كافــة	وســائل	اإلعــام	األردنيــة	
المكتوبــة	والمرئيــة	والمســموعة،	يقضــي	بفــرض	الرقابــة	علــى	تعليقــات	المواطنيــن	عبــر	التطبيقــات	الذكيــة،	
وشــطب	أي	تعليــق	تعتبــر	الهيئــة	أنــه	يخالــف	العــادات	والتقاليــد	أو	فيــه	إســاءة	إلــى	األجهــزة	األمنيــة	أو	

ــة. يتضمــن	خطــاب	كراهي

ووّقــع	مســؤولون	عــن	56	مؤسســة	صحافيــة	وإعاميــة	علــى	بيــان	رفضــوا	فيــه	االنصيــاع	للقــرار،	وأشــاروا	
إلــى	أن	قانــون	الهيئــة	حــّدد	مهاّمهــا	وصاحياتهــا	واختصاصهــا	الــذي	ال	يشــمل	الرقابــة	علــى	مواقــع	التواصــل	

االجتماعــي.

)12/24(: مدعي عام إربد ُيحّظر النشر في جريمة قتل فتاة 3 من أفراد عائلتها
أصــدر	المدعــي	العــام	فــي	محافظــة	إربــد	فــي	األردن	قــرارًا	يفــرض	علــى	كافة	وســائل	اإلعــام	األردنية	ومواقع	
التواصــل	االجتماعــي،	حظــر	النشــر	فــي	مــا	ســّميت	“جريمــة	قتــل	إربــد”،	والتــي	ذهــب	ضحيتهــا	ثاثــة	مــن	أفــراد	
عائلــة	واحــدة	وإصابــة	الوالــدة	علــى	يــد	االبنــة	البالغــة	مــن	العمــر	17	عامــًا	بإطاقهــا	النــار	عليهــم.	وقــد	منــع	
القــرار	تــداول	أيــة	معلومــات	تّتصــل	بالقضيــة	أو	مجريــات	التحقيــق	فيهــا،	أو	نشــر	أو	إعــادة	نشــر	أو	تــداول	أي	

صــور	تتعّلــق	بالقضيــة	تحــت	طائلــة	المســؤولية	الجزائيــة.

)12/26(: صحيفة “الغد” ُتنهي خدمات الكاتب األردني حسني عايش بحّجة تخفيض النفقات
أنهــت	إدارة	صحيفــة	“الغــد”	األردنيــة	خدمــات	الكاتــب	األردنــي	حســني	عايــش،	بحّجــة	“تخفيــض	النفقــات”،	
وقــد	أعلــن	عايــش	أنــه	ســيتوقف	عــن	كتابــة	المقــاالت	فــي	الصحيفــة	بنــاء	علــى	قــرار	إدارتهــا	بإنهــاء	خدماتــه،	

ــًا	بمــا	أخبرتــه	اإلدارة	بــأن	الصحيفــة	“تعانــي	مــن	أزمــة	اقتصاديــة. مكتفي
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فلسطين

الضفــة الغربية

القــوات اإلســرائيلية اعتداءاتهــا علــى الصحافّييــن والمصّوريــن الفلســطينّيين فــي الضفــة  تابعــت 
الغربيــة خــالل شــهر كانــون األول/ديســمبر 2022، فاســتهدفت ُكالًّ مــن طاقــم تلفزيــون "فلســطين" 
الــذي ضــّم المراســل محمــد الخطيــب والمصــّور فــادي الجيوســي، ومصــّور قنــاة "الجزيــرة مباشــر" 
محمــد ســمرين، ومراســل وكالــة "فلســطين بوســت" مجاهــد طبنجــة، ومصــّور قنــاة "فلســطين اليــوم" 
جهــاد بــدوي، ومصــّور وكالــة "جــاي ميديــا" ليــث جعــار، ومراســل "شــبكة فلســطين اإلخباريــة" عبــد اللــه 
بحــش بقنابــل الغــاز شــرق نابلــس، مــا أدى إلــى إصابتهــم باختنــاق شــديد، كمــا عرقلــت عمــل ُكّل مــن 
المصّوَريــن عبــد اللــه بحــش وفــادي الجيوســي، ومراســل وكالــة "جــي ميديــا" ســامر خويــرة، ومراســل 
تلفزيــون "فلســطين" بكــر عبــد الحــق، ومنعتهــم مــن التصويــر فــي مدينــة نابلــس. واعتقلــت الصحافــي 
الحــّر معتصــم ســمارة وحّققــت معــه حــول عملــه الصحافــي ثــم أطلقــت ســراحه بعــد 13 يومــًا، فيمــا 
احتجــزت ُكالًّ مــن المصــّور الحــّر عبــد الرحمــن حّســان، ومصــّور شــبكة "قــدس اإلخباريــة" معتصــم ســقف 

الحيــط ومراســلة وكالــة "فلســطين بوســت" الصحافيــة ســجى العلمــي. 

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

)1/12(: القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي معتصم سمارة على حاجز غرب نابلس
اعتقلــت	القــوات	اإلســرائيلية	الصحافــي	الحــّر	معتصــم	ســمارة	أثنــاء	مــروره	علــى	حاجــز	عســكري	غــرب	مدينــة	
نابلــس،	ومــّددت	المحكمــة	اعتقالــه	مّرتيــن	وحّققــت	معــه	حــول	عملــه	الصحافــي،	ثــم	أطلقــت	ســراحه	بعــد	13 

يومــًا.

)21/8(: القوات اإلسرائيلية تقتحم منزل المصّور عبد الرحمن حّسان وتعتقله وُتحّقق معه
اعتقلــت	القــوات	اإلســرائيلية	المصــّور	الحــّر	عبــد	الرحمــن	حّســان	عــدة	ســاعات	بعــد	اقتحــام	منزلــه	فــي	وســط	

مدينــة	بيــت	لحــم،	وحّققــت	معــه	حــول	عملــه	الصحافــي	فــي	مركــز	تحقيــق	عصيــون	قبــل	إطــاق	ســراحه.

)12/16(: القوات اإلسرائيلية تستهدف 3 صحافيين و4 مصّورين بقنابل الغاز شرق نابلس
اســتهدفت	القــوات	اإلســرائيلية	ُكًا	مــن	طاقــم	تلفزيــون	“فلســطين”	الــذي	ضــّم	المراســل	محمــد	الخطيــب	
والمصــّور	فــادي	الجيوســي،	مصــّور	قنــاة	“الجزيــرة	مباشــر”	محمــد	ســمرين،	مراســل	وكالــة	“فلســطين	بوســت”	
مجاهــد	طبنجــة،	مصــّور	قنــاة	“فلســطين	اليــوم”	جهــاد	بــدوي،	مصــّور	وكالــة	“جــاي	ميديا”	ليــث	جعــار	ومراســل	
“شــبكة	فلســطين	اإلخباريــة”	عبــد	اللــه	بحــش	بقنابــل	الغــاز،	مــا	أدى	إلــى	إصابتهــم	باختنــاق	شــديد،	خــال	

تغطيتهــم	مســيرة	ضــّد	االســتيطان	نّظمهــا	أهالــي	بلــدة	بيــت	دجــن	شــرق	مدينــة	نابلــس.
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)12/20(: القوات اإلسرائيلية تحتجز مصّورًا وصحافية على المدخل الشمالي لرام الله والبيرة
احتجــزت	القــوات	اإلســرائيلية	مصــّور	شــبكة	“قــدس	اإلخباريــة”	معتصــم	ســقف	الحيــط	ومراســلة	وكالــة	
“فلســطين	بوســت”	الصحافيــة	ســجى	العلمــي،	حوالــي	عشــر	دقائــق،	وقامــت	بتفتيــش	ســيارة	العلمــي	بحّجــة	
“البحــث	عــن	أســلحة”،	بعــد	انتهائهمــا	مــن	تغطيــة	المواجهــات	التــي	اندلعــت	بيــن	الجنــود	وشــّبان	فلســطينيين	

عنــد	المدخــل	الشــمالي	لمدينــة	رام	اللــه	والبيــرة.

ين ومصّوَرين وتمنعهم من التغطية في نابلس )12/30(: القوات اإلسرائيلية ُتعرقل عمل صحافيَّ
عرقلــت	القــوات	اإلســرائيلية	عمــل	ُكّل	مــن	مصــّور	شــبكة	“قــدس”	اإلخباريــة	عبــد	اللــه	بحــش،	ومراســل	وكالــة	
“جــي	ميديــا”	ســامر	خويــرة،	وطاقــم	تلفزيــون	“فلســطين”	الــذي	ضــم	المراســل	بكــر	عبــد	الحــق	والمصــّور	فــادي	
الجيوســي،	ومنعتهــم	مــن	التصويــر،	أثنــاء	تغطيتهــم	العمليــة	العســكرية	التــي	نّفذتهــا	فــي	البلــدة	القديمــة	فــي	

مدينــة	نابلس.

قطاع غزة
واصلــت األجهــزة األمنيــة التابعــة لحكومــة حركــة “حمــاس” انتهاكاتهــا بحــق الصحافّييــن فــي قطــاع 
غــزة خــالل شــهر كانــون األول/ديســمبر 2022. فقــد اســتدعى جهــاز المباحــث العامــة الصحافّيتيــن 
فــي وكالــة "نــوى" اإلخباريــة مــرح الواديــة وإســالم األســطل للتحقيــق معهمــا علــى خلفيــة تحقيــق 
صحافــي تحــت عنــوان "أكاديميــون خانــوا األمانــة"، ومنعــت شــرطة الســياحة فقــرة غنائيــة تراثيــة خــالل 
احتفــال أقيــم فــي اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان بحّجــة عــدم حصــول المنّظميــن علــى إذن إلقامتــه. 

وفــي مــا يلــي أبــرز التفاصيــل:

)12/11(: شرطة “حماس” تمنع فقرة غنائية خالل احتفال في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان
أوقفــت	شــرطة	الســياحة	التابعــة	لحكومــة	“حمــاس”	فــي	غــزة	فقــرة	غنائيــة	تراثيــة	خــال	احتفــال	فــي	اليــوم	
العالمــي	لحقــوق	اإلنســان	نّظمــه	مكتــب	المفــوض	الســامي	لحقــوق	اإلنســان	فــي	غــزة،	والــذي	أقيــم	فــي	
مطعــم	فــي	منطقــة	الشــيخ	عجليــن	علــى	شــاطئ	بحــر	مدينــة	غــزة،	بحّجــة	عــدم	حصــول	المنّظميــن	علــى	إذن	

إلقامتــه.

 )12/28(: مباحث “حماس” تستدعي الصحافّيتين مرح الوادية وإسالم األسطل بسبب تحقيق صحافي
استدعى	جهاز	المباحث	العامة	التابع	لحكومة	حركة	“حماس”	في	غزة	الصحافّيتين	في	وكالة	“نوى”	اإلخبارية	

مرح	الوادية	وإسام	األسطل،	للتحقيق	معهما	على	خلفية	تحقيق	صحافي	تحت	عنوان	“أكاديميون	خانوا	
األمانة”	حول	التحّرشات	الجنسية	في	المؤسسات	األكاديمية	في	غزة.	وتّم	التحقيق	مع	الوادية	حول	التحقيق	

الصحافي	والمصادر	التي	اعتمدتها،	في	حين	رفضت	زميلتها	األسطل	اإلمتثال	لقرار	االستدعاء.
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أراضي الـ48

استمرت سياسة التضييق اإلسرائيلية على الساحة اإلعالمية والثقافية في أراضي الـ48 خالل شهر 
كانون األول/ديسمبر 2022، حيث حاولت الشرطة منع حفلة للفنان تامر نفار بحّجة التحريض ضّدها، 
فيما أّجلت محكمة القدس جلسة الصحافية لمى غوشة وأبقت على حبسها منزليًا والمستمر منذ 

إطالق سراحها المشروط في أيلول/سبتمبر الماضي. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

 )12/17(: الشرطة اإلسرائيلية تحاول منع حفلة للفنان تامر نفار بحّجة التحريض ضّدها
حاولــت	الشــرطة	اإلســرائيلية	منــع	الفنــان	تامــر	نفــار	مــن	اســتكمال	حفلتــه	التــي	أقيمــت	بمناســبة	عيــد	الميــاد	

فــي	بلــدة	كفــر	ياســيف	-	قضــاء	عــكا	فــي	محافظــة	الشــمالية،	بحجــة	“التحريــض	ضــد	الشــرطة	وإســرائيل”.

)12/20(: محكمة القدس ُتؤّجل جلسة الصحافية لمى غوشة وُتبقي على الحبس المنزلي
أّجلــت	محكمــة	الصلــح	فــي	القــدس	محاكمــة	الصحافيــة	الحــّرة	لمــى	غوشــة	إلــى	15	كانــون	الثاني/ينايــر	
المقبــل،	وأبقــت	على	الحبــس	المنزلي	ومنعهــا	مــن	االتصــال	أو	اســتخدام	مواقــع	التواصل،	بحّجــة	“التحريــض	

ــر	وســائل	التواصــل	اإلجتماعــي”،	بعــد	إطــاق	ســراحها	المشــروط	فــي	أيلول/ســبتمبر	الماضــي. عب
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التقرير المختصر

تصــّدرت االعتــداءات المتواليــة علــى قنــاة “الجديــد” فــي لبنــان واجهــة االنتهــاكات علــى الســاحة 
اإلعالميــة والثقافيــة خــالل شــهر كانــون األول/ديســمبر 2022، فيمــا طاولــت االعتــداءات اإلســرائيلية 

ــة ســطوتها علــى الشــارع األردنــي. ــًا فلســطينيًا فــي الضفــة الغربيــة، وفرضــت الرقاب 15 صحافي

الحريــات  عــن  الدفــاع  التــي يغطيهــا مركــز  األربعــة  البلــدان  مــن  فــي كل  االنتهــاكات  تفاصيــل  أمــا 
اآلتــي:  الشــكل  واألردن وفلســطين، فجاءت علــى  لبنــان وســوريا  “ســكايز”،  والثقافيــة  اإلعالميــة 

ــون	األول/ديســمبر	2022،	 ــرًا	خــال	شــهر	كان ــة	تطــّورًا	خطي ــة	والثقافي ــان،	شــهدت	الســاحة	اإلعامي فــي	لبن
تمّثــل	باعتــداءات	متكــّررة	علــى	قنــاة	“الجديــد”،	اســتعرت	بعد	حملــة	شــتم	وتحريــض	تعّرضــت	لهــا	القنــاة	
ــا	كركــي	علــى	مواقــع	التواصــل،	علــى	 ومقّدمــة	برنامــج	“فشــة	خلــق”	اإلعاميــة	داليــا	أحمــد	والممثلــة	جوان
خلفيــة	مقطــع	ســاخر	لكركي.	وقــد	اســتهدف	مجهولــون	مبنــى	القنــاة	بقنبلــة	مولوتــوف	انفجــرت	علــى	
ــى،	وبعــد	 ــون”	الرصــاص	الحــّي	باتجــاه	المبن ــق	“المجهول ــي	أطل ــوم	التال الرصيــف	الخارجــي	)12/27(،	وفــي	الي

يوميــن	أمطــروا	المبنــى	بالرصــاص	وأصابــوا	عــددًا	مــن	الطوابــق	بينهــا	“دار	الفارابــي”	بـــ14	رصاصــة.	

إلــى	ذلــك،	تعــّرض	الصحافــي	والكاتــب	طونــي	بولــس	لحملــة	تحريــض	وتهديــد	بالقتــل	علــى	مواقــع	التواصــل	
اإلجتماعــي	)12/17(،	بســبب	تحميلــه	فــي	منشــور	علــى	صفحتــه	علــى	“تويتــر”	حــزب	اللــه	مســؤولية	مقتــل	
جنــدي	إيرلنــدي	مــن	“اليونيفيــل”	فــي	الجنــوب،	كمــا	منعت	اللجنــة	المختّصــة	بمراقبــة	األفام	عرض	الفيديــو	

ــال	وســينتيا	كــرم. كليــب	الخــاص	بأنشــودة	الميــاد	“The First Noel”	)12/23(	للفنانيــن	برونــو	طّب

وفــي	ســوريا، ترّكــزت	االنتهــاكات	علــى	الســاحة	اإلعاميــة	والثقافيــة	خــال	شــهر	كانــون	األول/ديســمبر	2022 
فــي	حلــب،	حيــث	اعتقــل	القضــاء	العســكري	التابــع	للنظــام	اإلعامــي	رضــا	الباشــا	فــي	المدينــة	بســبب	منشــور	
عــن	“مافيــا	المحروقــات” )12/12(،	فيمــا	اعتقلــت شــرطة	المعارضــة	العســكرية	الناشــط	اإلعامــي	محمــد	زيــن	
العابديــن	فــي	ريفهــا	بســبب	منشــورات	تنتقــد	السياســة	التركيــة )12/5(.	أمــا	محافــظ	الاذقيــة	التابــع	للنظــام	

فقــد	منــع	الجهــات	الرســمية	فــي	المحافظــة	مــن	إعطــاء	أي	معلومــة	ألي	جهــة	إعاميــة )12/6(.

وفــي األردن، عــادت	الرقابــة	مــن	البــاب	الواســع	علــى	الســاحة	اإلعاميــة	والثقافيــة	خــال	شــهر	كانــون	
األول/ديســمبر	2022،	حيــث	حجبــت	وحــدة	الجرائــم	اإللكترونيــة	منّصــة	“تيــك	تــوك”	بحّجــة	إســاءة	اســتخدامها	
)12/16(،	وعّممــت	“هيئــة	اإلعــام”	علــى	وســائل	اإلعــام	بفــرض	الرقابــة	علــى	تعليقــات	المواطنيــن	)12/20(،	
بالتزامــن	مــع	االحتجاجــات	فــي	أكثــر	مــن	محافظــة.	كمــا	حّظــر	مدعــي	عــام	إربــد	النشــر	فــي	جريمــة	قتــل	فتــاة	3 

مــن	أفــراد	عائلتهــا	)12/24(.  

إلــى	ذلــك،	اعتقلــت	األجهــزة	األمنيــة	اإلعامــي	خالــد	المجالــي	بتهــم	التحريــض	والقــدح	والــذّم	)12/18(	وأخلــى	
المّدعــي	العــام	ســبيله	فــي	اليــوم	التالــي،	واحتجــزت	الشــرطة	الصحافيــة	أحــكام	الدجانــي	خــال	تصويرهــا	

مســيرة	احتجــاج	فــي	عّمــان	وأخلــت	ســبيلها	بعــد	ســاعة	مــن	دون	معرفــة	األســباب	)12/15(. 

وفــي الضفــة الغربيــة، تابعــت	القــوات	اإلســرائيلية	اعتداءاتهــا	علــى	الصحافّييــن	والمصّوريــن	الفلســطينّيين	
	مــن	طاقــم	تلفزيــون	“فلســطين”	الــذي	ضــّم	 خــال	شــهر	كانــون	األول/ديســمبر	2022،	فاســتهدفت	ُكاًّ
المراســل	محمــد	الخطيــب	والمصــّور	فــادي	الجيوســي،	ومصــّور	قنــاة	“الجزيــرة	مباشــر”	محمــد	ســمرين،	
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ومراســل	وكالــة	“فلســطين	بوســت”	مجاهــد	طبنجــة،	ومصــّور	قنــاة	“فلســطين	اليــوم”	جهــاد	بــدوي،	ومصــّور	
وكالــة	“جــاي	ميديــا”	ليــث	جعــار،	ومراســل	“شــبكة	فلســطين	اإلخباريــة”	عبــد	اللــه	بحــش	بقنابــل	الغــاز	شــرق	
نابلــس،	مــا	أدى	إلــى	إصابتهــم	باختنــاق	شــديد	)12/16(،	كمــا	عرقلــت	عمــل	ُكّل	مــن	المصّوَريــن	عبــد	اللــه	بحــش	
وفــادي	الجيوســي،	ومراســل	وكالــة	“جــي	ميديــا”	ســامر	خويــرة،	ومراســل	تلفزيــون	“فلســطين”	بكــر	عبــد	الحــق،	
ومنعتهــم	مــن	التصويــر	فــي	مدينــة	نابلــس	)12/30(.	واعتقلــت	الصحافــي	الحــّر	معتصــم	ســمارة	وحّققــت	معــه	
	مــن	المصــّور	الحــّر	عبــد	 ــه	الصحافــي	)12/1(	ثــم	أطلقــت	ســراحه	بعــد	13	يومــًا،	فيمــا	احتجــزت	ُكاًّ حــول	عمل
الرحمــن	حّســان	)12/8(،	ومصــّور	شــبكة	“قــدس	اإلخباريــة”	معتصــم	ســقف	الحيــط	ومراســلة	وكالــة	“فلســطين	

بوســت”	الصحافيــة	ســجى	العلمــي	)12/20(.

وفــي قطــاع غــزة،	واصلــت	األجهــزة	األمنيــة	التابعــة	لحكومــة	حركــة	“حمــاس”	انتهاكاتهــا	بحــق	الصحافّييــن	
خــال	شــهر	كانــون	األول/ديســمبر	2022.	فقــد	اســتدعى	جهــاز	المباحــث	العامــة	الصحافّيتيــن	فــي	وكالــة	
“نــوى”	اإلخباريــة	مــرح	الواديــة	وإســام	األســطل	للتحقيــق	معهمــا	علــى	خلفيــة	تحقيــق	صحافــي	تحــت	عنــوان	
“أكاديميــون	خانــوا	األمانــة”	)12/28(،	ومنعــت	شــرطة	الســياحة	فقــرة	غنائيــة	تراثيــة	خــال	احتفــال	أقيــم	فــي	

اليــوم	العالمــي	لحقــوق	اإلنســان	بحّجــة	عــدم	حصــول	المنّظميــن	علــى	إذن	إلقامتــه	)12/11(.

وفــي أراضــي الـــ48، اســتمرت	سياســة	التضييــق	اإلســرائيلية	علــى	الســاحة	اإلعاميــة	والثقافيــة	خــال	شــهر	
كانــون	األول/ديســمبر	2022،	حيــث	حاولــت	الشــرطة	منــع	حفلــة	للفنــان	تامــر	نفــار	بحّجــة	التحريــض	ضّدهــا	
)12/17(،	فيمــا	أّجلــت	محكمــة	القــدس	جلســة	الصحافيــة	لمــى	غوشــة	وأبقت	علــى	حبســها	منزليــًا	والمســتمر	

منــذ	إطــاق	ســراحها	المشــروط	فــي	أيلول/ســبتمبر	الماضــي	)12/20(.
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