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المقدمة
رَصــد مركــز الدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة والثقافيــة “ســكايز” )عيــون ســمير قصيــر(، سلســلة مــن االنتهــاكات 
البلــدان  بحــّق الصحافّييــن والمصّوريــن والناشــطين والفّنانين خالل شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2022، فــي 

األربعــة التــي ُيغطيهــا، لبنــان وســوريا واألردن وفلســطين.

ــل الناشــط  ــى ســاحة االنتهــاكات فــي ســوريا، حيــث ُقت ــاب الواســع إل ــل والدمــاء مــن الب فقــد عــادت لغــة القت
اإلعالمــي عاطــف الســاعدي برصــاص تنظيــم “داعــش” فــي درعــا، ومراســل وكالــة “هــاوار” الكرديــة عصــام 
الصحافييــن  علــى  باالعتــداءات  المســتوطنون  وانفــرد  القامشــلي.  علــى  التركــي  الجيــش  بقصــف  اللــه  عبــد 
الفلســطينيين فــي أراضــي الـــ48 بينمــا توزعــت بيــن القــوات االســرائيلية واألمــن الفلســطيني فــي الضفــة 

وأجهــزة حركــة “حمــاس” فــي غــزة.  

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:
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لبنان
ــر 2022،  ــان خــالل شــهر تشــرين الثاني/نوفمب تنّوعــت االنتهــاكات علــى الســاحة اإلعالميــة والثقافيــة فــي لبن
إذ ُســّجل تحطيــم مناصــري “التيــار الوطنــي الحــّر” الشاشــات والواجهــات الخارجيــة لقنــاة “MTV” إثــر إشــكال 
ض الصحافيــة مريــم ســيف لحملــة تحريــض وترهيــب علــى مواقــع  داخــل اســتديو برنامــج “صــار الوقــت”، وتعــرُّ
التواصــل اإلجتماعــي بســبب صــورة نشــرتها علــى “فايســبوك” لفتــاة ترمــي عمامــة شــيخ أرضــًا، واســتدعاء 
 دائــرة تحــّري طرابلــس مديــر تحريــر موقــع “ســفير الشــمال” اإلخبــاري الصحافــي غســان ريفــي بســبب مقــال. 
إلــى ذلــك، مَنــع وزيــر الداخليــة والبلديــات بســام مولــوي مؤتمــرًا عــن المثليــة الجنســية بحجــة ورود معلومــات 

عــن تنظيــم تحــّرك لمنــع عقــده. وفــي مــا يلــي أبــرز التفاصيــل:

)3/11(: مناصرو “التيار الوطني الحّر” يعتدون على قناة “MTV” إثر إشكال في استديو “صار الوقت”

أقــدم	مناصــرو	“التيــار	الوطنــي	الحــّر”	مــع	مجموعة	ُتطلــق	علــى	نفســها	إســم	“الحرس	القديم”	علــى	تحطيــم	الشاشــات	
والواجهــات	الخارجيــة	لقنــاة	“MTV”،	إثــر	انــدالع	إشــكال	داخــل	اســتديو	برنامــج	“صــار	الوقــت”	بلــغ	حــّد	التضــارب	باأليــدي.	
وترافــق	ذلــك	مــع	إطــاق	نــار	فــي	الهــواء	أمــام	مدخــل	القنــاة،	وقــد	وقــع	عــدد	مــن	الجرحــى.	وفيمــا	هتــف	مناصــرو	التيــار	

“اللــه	لبنــان	عــون	وبــس”،	عملــت	القــوى	األمنيــة	وعناصــر	الجيــش	علــى	إبعادهــم	عــن	مدخــل	القنــاة.

)5/11(: الصحافية مريم سيف تتعّرض لحملة تحريض وتهديد على مواقع التواصل االجتماعي

تعّرضــت	الصحافيــة	الحــّرة	مريــم	ســيف	لحملــة	تحريــض	وترهيــب	علــى	مواقــع	التواصــل	اإلجتماعــي،	علــى	خلفيــة	نشــرها	
علــى	صفحتهــا	علــى	“فايســبوك”	صــورة	فتــاة	ترمــي	عمامــة	شــيخ	أرضــًا.

)15/11(: دائرة تحّري طرابلس تستدعي الصحافي غسان ريفي بسبب مقال
اســتدعت	دائــرة	تحــّري	طرابلــس	نائــب	نقيــب	ُمحــّرري	الصحافــة	اللبنانيــة	مديــر	تحريــر	موقــع	“ســفير	الشــمال”	اإلخبــاري	
الصحافــي	غســان	ريفــي،	علــى	خلفيــة	دعــوى	مقّدمــة	ضــده	مــن	ِقبــل	عمــر	حرفــوش،	بســبب	مقــال	نشــره	الموقــع	
ــرم	التعامــل	مــع	العــدّو	اإلســرائيلي،	 ــة	ضــد	حرفــوش	بُج ــار	الــذي	قّدمتــه	مجموعــة	مدنّي ــر	اإلخب تســاءل	فيــه	عــن	مصي

ــر	محكمــة	المطبوعــات. ــول	أمــام	أي	جهــاز	أمنــي	أو	محكمــة	غي ورفــض	ريفــي	المث

)18/11(: وزير الداخلية ُيخالف قرار مجلس شورى الدولة ويمنع مؤتمرًا حول المثلية 

ــًا	إلــى	المديريــة	العامــة	لقــوى	األمــن	الداخلــي	لمنــع	إقامــة	مؤتمــر	 وّجــه	وزيــر	الداخليــة	والبلديــات	بســام	مولــوي	كتاب
يتمحــور	حــول	المثليــة	الجنســية	إلحــدى	الجمعيــات	فــي	فنــدق	“رويــال	توليــب”	)Royal Tulip(	فــي	األشــرفية	بتاريــخ	19 
و20		تشــرين	الثاني/نوفمبــر،	بحجــة	“ورود	معلومــات	عــن	أن	مجموعــة	بصــدد	التحــّرك	لمنــع	تنظيــم	المؤتمــر	ومــا	قــد	

يســتتبع	ذلــك	مــن	إشــكاالت	أمنيــة”.

https://www.facebook.com/520225639/posts/pfbid0eJVwLg35XAK6KJeCmz9VpJbjrS1KGDixuVCL8kMspFuvJrcTDFKQoKAygFpjvNEVl/?mibextid=li3ck7
https://safiralchamal.com/2022/06/28/290024/
https://www.sawtbeirut.com/lebanon-news/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1/
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سوريا 

رســالة دمويــة مزدوجــة صبغــت الســاحة اإلعالميــة والثقافيــة فــي ســوريا خــالل شــهر تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2022، حيــث ُقتــل الناشــط اإلعالمــي عاطــف الســاعدي برصــاص تنظيــم “داعــش” فــي درعــا، 
ومراســل وكالــة “هــاوار” الكرديــة عصــام عبــد اللــه بقصــف الجيــش التركــي علــى القامشــلي، فيمــا 
أصيــب مراســل فضائيــة “ســتيرك تــي فــي” محمــد جــرادة بقصــف الجيــش التركــي فــي ريــف حلــب. إلــى 
ــف الحســكة بالضــرب  ــن فــي ري ــة رأس العي ــي فــي مدين ــدى مرافــق رئيــس المجلــس المحّل ــك، اعت ذل

علــى مراســل وكالــة “قاســيون” عبــد الباســط األحمــد. وفــي مــا يلــي أبــرز التفاصيــل:

)05/11(: مقتل الناشط اإلعالمي عاطف الساعدي برصاص تنظيم “داعش” في درعا

ُقتــل	الناشــط	اإلعامــي	الســوري	عاطــف	شــبلي	المحمــد،	المعــروف	باســم	“عاطــف	الســاعدي”،	خــال	تغطيتــه	
االشــتباكات	بيــن	الفصائــل	المحليــة	فــي	حــي	طريــق	الســّد	وخايــا	تابعــة	لتنظيــم	الدولــة	اإلســامية	فــي	العــراق	والشــام	

“داعــش”،		فــي	درعــا	جنــوب	ســوريا.

)20/11(: مقتل مراسل وكالة “هاوار” عصام عبد الله بقصف الجيش التركي على القامشلي

أعلنــت	وكالــة	أنبــاء	“هــاوار”	)ANHA(	الكرديــة	مقتــل	مراســلها	عصام	حســن	عبد	الله،	أثنــاء	تغطيته	قصف	الجيش	التركي	
على	مدينة	المالكية	“ديريك”	شــمال	القامشــلي،	بحســب	بيان	الوكالة	الذي	بّثته	عبر	موقعها	اإللكتروني

)20/11(: إصابــة مراســل فضائيــة “ســتيرك تــي فــي” محمــد جــرادة بقصــف الجيــش التركــي فــي ريــف 
حلــب

أصيــب	مراســل	فضائيــة	“ســتيرك	تــي	فــي”	)STÊRK TV(	الكرديــة	محمــد	جــرادة،	أثنــاء	توثيقــه	آثــار	قصــف	الجيــش	
التركــي	علــى	األطــراف	الجنوبيــة	لمدينــة	عيــن	العــرب	“كوبانــي”	فــي	ريــف	حلــب.

)29/11(: مرافــق رئيــس مجلــس محّلــي فــي ريــف الحســكة يعتــدي علــى المراســل عبــد الباســط 
األحمــد

اعتــدى	مرافــق	رئيــس	المجلــس	المحّلــي	فــي	مدينــة	رأس	العيــن	فــي	ريــف	الحســكة،	بالضــرب	علــى	مراســل	وكالــة	
“قاســيون”	عبــد	الباســط	األحمــد،	أثنــاء	إجرائــه	مقابلــة	مــع	أحــد	أعضــاء	االئتــاف	الوطنــي	الســوري	المعــارض	فــي	مبنــى	

ــي. المجلــس	المحّل

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://qasioun-news.com/ar
https://qasioun-news.com/ar
https://qasioun-news.com/ar
https://hawarnews.com/ar/haber/msyrh-hyah-ala-drb-alhqyqh-asam-hsn-abd-allh-c2a0-tm-althdyth-h73524.html
https://hawarnews.com/ar/haber/msyrh-hyah-ala-drb-alhqyqh-asam-hsn-abd-allh-c2a0-tm-althdyth-h73524.html
https://hawarnews.com/ar/haber/msyrh-hyah-ala-drb-alhqyqh-asam-hsn-abd-allh-c2a0-tm-althdyth-h73524.html
https://hawarnews.com/ar/haber/msyrh-hyah-ala-drb-alhqyqh-asam-hsn-abd-allh-c2a0-tm-althdyth-h73524.html
https://hawarnews.com/ar/haber/msyrh-hyah-ala-drb-alhqyqh-asam-hsn-abd-allh-c2a0-tm-althdyth-h73524.html
https://hawarnews.com/ar/haber/msyrh-hyah-ala-drb-alhqyqh-asam-hsn-abd-allh-c2a0-tm-althdyth-h73524.html
https://qasioun-news.com/ar
https://qasioun-news.com/ar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://qasioun-news.com/ar
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األردن

تعّددت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في األردن خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، 
فقد أصدرت وزيرة الثقافة قرارًا بســحب رواية "ميرا" للكاتب قاســم توفيق من المكتبات بحجة "خدش 
الحيــاء"، ومــّدد رئيــس محكمــة الجنايات األردنية الكبرى حظر النشــر في قضيــة "جريمة جرش" المفروض 
 منــذ شــهرين، فيمــا أنهــت صحيفــة "جــوردان نيــوز" األردنيــة خدمات جميــع العاملين فيها بشــكل مفاجئ. 

وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

)29/11(: رئيس محكمة الجنايات األردنية ُيمّدد حظر النشر في قضية “جريمة جرش” 

ــق	 ــة	أمــور	أو	معلومــات	تتعّل ــات	الكبــرى	فــي	األردن	قــرارًا	يقضــي	بتمديــد	حظــر	النشــر	بأي أصــدر	رئيــس	محكمــة	الجناي
بمــا	ُعــرف	بـ”جريمــة	جــرش”،	التــي	حدثــت	فــي	محافظــة	جــرش	فــي	أيلــول	الماضــي.	وطلــب	مــن	وســائل	اإلعــام	المرئــي	
والمســموع	ووســائل	التواصــل	االجتماعــي	التقيــد	باالســتمرار	بعــدم	نشــر	أي	معلومــات	تتعّلــق	بالجريمــة	أو	مجريــات	
المحاكمــة.	وكانــت	المحكمــة	قــد	أصــدرت	قــرار	حظــر	النشــر	فــي	الجريمــة	فــور	حدوثهــا،	عندمــا	أردى	قــاٍض	زوجتــه	وابنــه	

بإطــاق	النــار	عليهمــا	فــي	مزرعتهــم	فــي	محافظــة	جــرش	شــمال	األردن.

)29/11(: صحيفة “جوردان نيوز” األردنية ُتنهي خدمات العاملين فيها بشكل مفاجئ

ــة	فــي	األردن	خدمــات	جميــع	 أنهــى	مجلــس	إدارة	صحيفــة	“جــوردان	نيــوز”	)Jordan News(	الناطقــة	باللغــة	اإلنكليزي
العامليــن	فيهــا،	والذيــن	يبلــغ	عددهــم	30	عامــًا،	بحجــة	عــدم	قــدرة	الصحيفــة	علــى	تحّمــل	التكاليــف	الماديــة.	وحصــل	
التبليــغ	بشــكل	مفاجــئ	بــدءًا	مــن	مطلــع	كانــون	األول/ديســمبر	وبالتالــي	إغــاق	الصحيفــة،	مــن	دون	أي	تهيئــة	مســبقة	
للعامليــن	بــل	تــّم	اســتدعاؤهم	مــن	ِقبــل	قســم	المــوارد	البشــرية	مــن	أجــل	التوقيــع	علــى	كتــب	إنهــاء	خدماتهــم،	ولــم	يتــم	

تقديــم	أي	إيضاحــات	عمــا	إذا	كانــوا	ســيقبضون	تعويضــات	ماليــة.

ــات بحجــة "خــدش  ــق مــن المكتب ــب قاســم توفي ــرا" للكات ــة "مي )30/11(: وزارة الثقافــة تســحب رواي
ــاء" الحي

أصــدرت	وزيــرة	الثقافــة	األردنيــة	هيفــاء	النجــار	قــرارًا	يقضــي	بســحب	روايــة	"ميــرا"	للكاتــب	األردنــي	قاســم	توفيــق	مــن	
المكتبــات	ومراكــز	البيــع،	بعــد	موجــة	مــن	االنتقــادات	علــى	بعــض	المفــردات	والعبــارات	التــي	اســتخدمها	الكاتــب	فــي	
ــة	 ــم	أن	الرواي ــم	المجتمــع".	مــع	العل ــاء	العــام	وتتنافــى	مــع	قي ــه،	والتــي	وصفهــا	المنتقــدون	بأنهــا	"خادشــة	للحي روايت

ُرّشــحت	مــن	ِقبــل	لجنــة	مكتبــة	األســرة	إلعــادة	نشــرها	ضمــن	إصــدارات	هــذا	العــام.
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فلسطين

الضفــة الغربية

ــة خــالل  ــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربي ــى الصحافيي واصلــت القــوات اإلســرائيلية اعتداءاتهــا عل
شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022، فاســتهدفت مصــّور وكالــة “أسوشــيتد بــرس” إيهــاب عالمــي 
برصاصــة معدنيــة مغّلفــة بالمّطــاط، واحتجــزت مراســل وكالــة “جــي ميديــا” عبــد المحســن شــاللدة أربــع 
ــل وحّققــت معــه حــول  ــري جبري ــه المراســل صب ــت زميل ــه بالضــرب، واعتقل ــداء علي ســاعات بعــد اإلعت
عملــه الصحافــي، كمــا منعتــه مــن تغطيــة اقتحامهــا قريــة حرملــة شــرق مدينــة بيــت لحــم، فيمــا منعــت 

مصّور شبكة “قدس اإلخبارية” عبد الله بحش من دخول بوابة بلدة عزون شرق قلقيلية. 
بــدوره، اعتقــل األمــن الفلســطيني الصحافــي الحــّر أيمــن  قواريــق بتهمــة “حيــازة ســالح”، ومَنــع 
الصحافييــن والمصّوريــن مــن تغطية مؤتمــر صحافــي فــي رام اللــه. وفــي حيــن أوقفــت النيابــة العامــة 
فــي بيــت لحــم المديــر التنفيــذي لـ”راديــو بيــت لحــم 2000” اإلعالمــي جــورج قنواتــي بســبب شــكوى 
قــدح وذّم مــن رئيــس البلديــة، اســتدعى جهــاز المخابــرات هاتفيــًا المصــّور جــراح خلــف الــذي رفــض 

اإلمتثــال لقــرار اإلســتدعاء.

إلــى ذلــك، أغلقــت إدارة “فايســبوك” صفحــة مديــرة مكتــب موقــع “العربــي الجديــد” ومراســلة مركــز 
“ســكايز” فــي الضفــة الغربيــة الزميلــة نائلــة خليــل بســبب تقاريرهــا، وصفحــة راديــو “بيــت لحــم 2000” 

مــن دون ســابق إنــذار أو توضيــح أســباب اإلغــالق. وفــي مــا يلــي أبــرز التفاصيــل:

)6/11(: المخابرات الفلسطينية تستدعي المصّور جراح خلف هاتفيًا في جنين

اســتدعى	جهــاز	المخابــرات	الفلســطيني	فــي	مدينــة	جنيــن	المصــّور	الحــّر	جــراح	خلــف	هاتفيــًا،	للحضــور	إلــى	مقــّر	الجهــاز	مــن	
دون	توضيــح	ســبب	االســتدعاء،	ورفــض	المصــّور	االمتثــال	لقــرار	اإلســتدعاء.

رام  فــي  صحافــي  تغطية مؤتمــر  مــن  والمصّوريــن  الصحافييــن  الفلســطيني يمنع  األمــن   :)8/11(
اللــه

منعــت	األجهــزة	األمنيــة	الفلســطينية	الصحافييــن	المتواجديــن	فــي	مقــّر	“التحالــف	الشــعبي	للتغييــر”	فــي	مدينــة	رام	
اللــه،	مــن	التصويــر	وتغطيــة	مؤتمــر	صحافــي	لـ”المؤتمــر	الشــعبي	الفلســطيني	14	مليــون”،	والــذي	يطالــب	بإصــاح	

منظمــة	التحريــر	الفلســطينية.

)8/11(: جندي إسرائيلي يمنع المصّور عبد الله بحش من دخول قرية عزون وُيحاول اعتقاله

ــه	 ــل	الســماح	ل ــه	بحــش،	مقاب ــد	الل ــة”	عب طلــب	جنــدي	إســرائيلي	مبلغــًا	مــن	المــال	مــن	مصــّور	شــبكة	“قــدس	اإلخباري
بدخــول	بوابــة	بلــدة	عــزون	شــرق	قلقيليــة،	وعندمــا	رفــض	المصــّور	ذلــك	حــاول	الجنــدي	اعتقالــه.
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)8/11(: “فايسبوك” ُيغلق صفحة “راديو بيت لحم 2000” من دون توضيح األسباب

أغلقــت	إدارة	“فايســبوك”	صفحــة	راديــو	“بيــت	لحــم	2000”	مــن	دون	ســابق	إنــذار	أو	توضيــح	أســباب	اإلغــاق،	وبعــد	14 
يومــًا	تّمــت	اســتعادة	الصفحــة	.

)17/11(: القوات اإلسرائيلية تحتجز المراسل عبد المحسن شاللدة وتعتدي عليه في الخليل

اعتــدت	القــوات	اإلســرائيلية	علــى	مراســل	وكالــة	“جــي	ميديــا”	عبــد	المحســن	شــالدة	بالضــرب،	واحتجزتــه	لمــدة	أربــع	
ســاعات،	خــال	إعــداده	تقريــرًا	عــن	منطقــة	تــل	ارميــدة	فــي	مدينــة	الخليــل.	

)18/11(: “فايسبوك” ُيغلق صفحة الصحافية نائلة خليل بسبب تقاريرها الصحافية

أغلقــت	إدارة	“فايســبوك”	صفحــة	مديــرة	مكتــب	موقــع	“العربــي	الجديــد”	ومراســلة	مركــز	“ســكايز”	فــي	الضفــة	الغربيــة	
الزميلــة	نائلــة	خليــل،	بســبب	تقاريرهــا	الصحافيــة	التــي	تنشــرها	علــى	صفحتهــا	الخاصــة.

)24/11(: النيابــة العامــة فــي بيــت لحــم توقــف اإلعالمــي جــورج قنواتــي بســبب شــكوى مــن رئيــس 
البلديــة

أوقفــت	النيابــة	العامــة	فــي	بيــت	لحــم	المديــر	التنفيــذي	لـــ	“راديــو	بيت	لحــم	2000”	اإلعامي	جورج	قنواتــي،	على	خلفية	
شــكوى	تقــّدم	بهــا	رئيــس	بلديــة	بيــت	لحــم	حنــا	حنانيــا	ضــّده	بتهمــة	“الــذّم	والقــدح	والتشــهير”،	بســبب	انتقــاد	قنواتــي	
عبــر	برنامجــه	“عمــار	يــا	بلــد”	الخافات	التــي	حصلــت	بيــن	أعضــاء	البلديــة	خــال	اجتمــاع	للمجلــس	البلــدي.	وبعــد	ســاعات	

مــن	توقيفــه	وتحويلــه	إليهــا،	أفرجــت	محكمــة	صلــح	بيــت	لحــم	عنــه	بكفالــة	مشــروطة	بحضــور	جلســات	المحاكمــة.

)24/11(: القوات اإلسرائيلية تمنع الصحافي صبري جبريل من التصوير قرب بيت لحم

منعــت	القــوات	اإلســرائيلية	مراســل	وكالــة	“جــي	ميديــا”	صبــري	جبريــل	مــن	تغطيــة	اقتحامهــا	قريــة	حرملــة	شــرق	مدينــة	
بيــت	لحــم،	وصــادرت	هاتفــه	وبطاقتــه	الصحافيــة	لمنعــه	مــن	اســتكمال	التغطيــة.

نابلــس اقتحــام منزلــه قــرب  بعــد  أيمــن قواريــق  الصحافــي  الفلســطيني يعتقــل   )28/11(: األمــن 
اعتقلــت	عناصــر	مــن	األمــن	الفلســطيني	الصحافــي	الحــّر	أيمــن		قواريــق،	بعــد	اقتحــام	منزلــه	فــي	قريــة	عورتــا	قــرب	مدينــة	
نابلــس.	وفــي	اليــوم	التالــي	قــّررت	النيابــة	العامــة	فــي	مدينــة	نابلــس	تمديــد	اعتقالــه	علــى	ذّمــة	التحقيــق،	بعــد	توجيــه	

تهمــة	“حيــازة	ســاح”	لــه.

)28/11(: القــوات اإلســرائيلية تقتحــم منــزل الصحافــي صبــري جبريــل قــرب بيــت لحــم وتعتقلــه وُتحّقــق 
معه

اقتحمــت	القــوات	اإلســرائيلية	منــزل	مراســل	وكالــة	“جــي	ميديــا”	صبــري	موســى	جبريــل	فــي	بلــدة	تقــوع	جنــوب	شــرق	
بيــت	لحــم،	واعتقلتــه	لســاعات	وحّققــت	معــه	حــول	عملــه	الصحافــي	ثــم	أطلقــت	ســراحه.



9

)29/11(: القــوات اإلســرائيلية تســتهدف المصــّور إيهــاب عالمــي برصاصــة مغّلفــة بالمّطــاط قــرب 
ــل الخلي

اســتهدفت	القــوات	اإلســرائيلية	مصــّور	وكالــة	“األسوشــيتد	بــرس”	األميركيــة	إيهــاب	عامــي	برصاصــة	معدنيــة	مغّلفــة	
بالمّطــاط	أصابتــه	فــي	كوعــه،	خــال	تصويــره	المواجهــات	التــي	اندلعــت	بينهــا	وبيــن	أهالــي	قريــة	بيــت	أّمــر	قــرب	مدينــة	

الخليــل.

قطاع غزة

واصلــت أجهــزة حركــة “حمــاس” التضييــق علــى الصحافّييــن فــي قطــاع غــزة خــالل شــهر تشــرين الثانــي/
ــر 2022، فحّقــق جهــاز المباحــث مــع الصحافــي فــي صحيفــة “الحيــاة الجديــدة” هانــي أبــو رزق  نوفمب
علــى خلفيــة منشــور لــه، فيمــا أوقــف األمــن الداخلــي المديــر التنفيــذي لمجموعــة “مياديــن” اإلعالمية 

الصحافــي فــارس الغــول وحقــق معــه ميدانيــًا.

إلــى ذلــك، اعتــدى حــراس نــادي “تشــامبيونز” علــى المصّوَريــن ُمعتصــم ُمرتجــى وعلــي جاد اللــه بالضرب، 
وأغلقــت إدارة “تويتــر” حســاب صفحــة “فلســطين أون اليــن” باإلنكليزية عّدة ســاعات.

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

)14/11(: مباحث “حماس” ُتحّقق مع الصحافي هاني أبو رزق على خلفية منشور

حّقــق	جهــاز	المباحــث	العامــة	التابــع	لحكومــة	حركــة	“حمــاس”	فــي	قطــاع	غــزة	مــع	الصحافــي	فــي	صحيفــة	“الحيــاة	
الجديــدة”	المحليــة	هانــي	أبــو	رزق	علــى	خلفيــة	منشــور	لــه	علــى	صفحتــه	علــى	“فايســبوك”،	وهــو	عبــارة	عــن	مناشــدة	
ألحــد	المواطنيــن	الــذي	ُهــدم	منزلــه	لصالــح	شــخص	اشــترى	أرض	المنــزل.	وُأجِبــر	أبــو	رزق	علــى	كتابــة	منشــور	اعتــذار	قبــل	

اإلفــراج	عنــه	ُيفيــد	بــأن	المعلومــات	التــي	نشــرها	غيــر	صحيحــة.

)15/11(: حراس نادي “تشامبيونز” يعتدون على المصّوَرين ُمعتصم ُمرتجى وعلي جاد الله

اعتــدى	موظــف	وعــدد	مــن	حــراس	نــادي	“تشــامبيونز”	)Champions(	الرياضــي	فــي	مدينــة	غــزة	علــى	مديــر	شــركة	
“ريكــورد	ميديــا”	)Record Media(	المصــّور	ُمعتصــم	ُمرتجــى،	والمصــّور	الحــّر	علــي	جــاد	اللــه	بالضــرب،	أثنــاء	تغطيتهمــا	

فعاليــة	رياضيــة	فــي	النــادي.

)16/11(: “تويتر” ُيغلق حساب صفحة “فلسطين أون الين” وُيعيده في اليوم ذاته

إثــر	مطالبــات	 اليــوم	ذاتــه،	 إدارة	“تويتــر”	حســاب	صفحــة	“فلســطين	أون	اليــن”	باإلنكليزيــة،	وأعادتــه	فــي	 أغلقــت	
الصفحــة. وأصحــاب	 ناشــطين	 مــن	 واعتراضــات	

)30/11(: أمن “حماس” يوقف الصحافي فارس الغول وُيحقق معه ميدانيًا شرق غزة

أوقــف	جهــاز	األمــن	الداخلــي	التابــع	لحكومــة	حركــة	“حمــاس”	فــي	قطــاع	غــزة	المديــر	التنفيــذي	لمجموعــة	“مياديــن”	
اإلعاميــة	الصحافــي	فــارس	الغــول	شــرق	غــزة،	وحّقــق	معــه	ميدانيــًا	حوالــى	ســاعة	قبــل	إطــاق	ســراحه.
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أراضي الـ48
انفــرد المســتوطنون بمجمــل االنتهــاكات علــى الســاحة اإلعالميــة والثقافيــة فــي أراضــي الـــ48 خــالل 
الــذي ضــّم   ”24 2022. فقــد اعتــدوا علــى طاقــم تلفزيــون “فرانــس  شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 
المراســلة ليلــى عــودة والمصــّور نــادر بيبــرس أثنــاء تغطيتهمــا اإلنفجــار الذي حصل غــرب مدينة القدس، 
واقتحمــوا نــدوة ثقافيــة فــي حيفــا وقامــوا بمقاطعــة ومضايقــة المنّظميــن. وفــي حيــن تظاهــر 
ــة  ــر المالي ــم “فرحــة”، هــّدد وزي العشــرات منهــم أمــام مســرح “الســرايا” فــي يافــا بســبب عرضــه فيل

ــم.  ــل الحكومــي مــن المســرح بســبب عرضــه الفيل اإلســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان بســحب التموي

إلــى ذلــك، مــّددت محكمــة الصلــح فــي القــدس الحبــس المنزلــي بحــّق الصحافيــة لمــى غوشــة حتــى 24 
كانــون األول/ديســمبر المقبــل، بحّجــة “التحريــض عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي”. وفــي مــا يلــي أبــرز 

التفاصيل:

)20/11(: مستوطنون يقتحمون قاعة تستضيف ندوة حول “الثقافة الفلسطينية” في حيفا 

اقتحمــت	مجموعــة	مــن	المســتوطنين	برفقــة	عضــو	الكنيســت	المتطــّرف	المــوغ	كوهيــن	القاعــة	التــي	ُعقــدت	فيهــا	
نــدوة	حــول	“الثقافــة	الفلســطينية”	فــي	مدينــة	حيفــا،	والتــي	شــارك	فيهــا	كل	مــن	الصحافــي	رامــي	يونــس	والناشــطة	

لبنــى	زعبــي	واألكاديميــة	أمــل	جمــال،	حيــث	قامــوا	بمضايقــة	ومقاطعــة	المنّظميــن	بشــكل	مســتمر.

)22/11(: محكمة الصلح في القدس ُتمّدد الحبس المنزلي بحّق الصحافية لمى غوشة

مــّددت	محكمــة	الصلــح	فــي	القــدس	الحبــس	المنزلــي	بحــّق	الصحافيــة	الحــّرة	لمــى	غوشــة،	وأبقــت	علــى	منعهــا	مــن	
االتصــال	أو	اســتخدام	مواقــع	التواصــل	االجتماعــي،	حتــى	24	كانــون	األول/ديســمبر	المقبــل،	بحّجــة	“التحريــض	عبــر	

وســائل	التواصــل	اإلجتماعــي”.

)23/11(: مستوطنون يعتدون على طاقم تلفزيون “فرانس 24” غرب القدس

اعتــدى	مســتوطنون	علــى	طاقــم	تلفزيــون	“فرانــس	24”	الــذي	ضــّم	المراســلة	ليلــى	عــودة	والمصــّور	نــادر	بيبــرس،	خــال	
تغطيتهمــا	اإلنفجــار	الــذي	حصــل	غــرب	مدينــة	القــدس،	وترافــق	ذلــك	مــع	قيــام	بعــض	المســتوطنين	بحــركات	وإشــارات	
ال	أخاقيــة	خــال	البــّث	إلــى	أن	اضُطــّرت	القنــاة	إلــى	قطــع	اإلتصــال،	ثــم	قامــوا	بدفــع	المصــّور	بيبــرس	بشــدة	مــا	أدى	إلــى	

ســقوطه	أرضــًا	وتحطيــم	كاميرتــه	وإصابتــه	برضــوض	فــي	يــده.

بســحب  والتهديــد  فيلــم  بســبب  تحريــض  لحملــة  يتعــّرض  يافــا  فــي  “الســرايا”  مســرح   :)30/11(
التمويــل

تظاهــر	عشــرات	المســتوطنين	أمــام	مســرح	“الســرايا”	فــي	يافــا،	بســبب	عرضــه	فيلــم	“فرحــة”،	الــذي	تــدور	قصتــه	حــول	
مجــزرة	ارتكبهــا	جنــود	إســرائيليون	بحــق	عائلــة	فلســطينية	إّبــان	النكبــة	عــام	1948.	وترافقــت	التظاهــرة	مــع	شــكاوى	مــن	
مؤسســات	يمينيــة	ضــد	الفيلــم	والمســرح	اعترضــت	علــى	عرضــه	فــي	يافــا،	فيمــا	هــّدد	وزيــر	الماليــة	اإلســرائيلي	أفيغــدور	

ليبرمــان	بســحب	التمويــل	الحكومــي	مــن	المســرح	بســبب	عرضــه	الفيلــم.
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التقرير المختصر

عــادت لغــة القتــل والدمــاء مــن البــاب الواســع إلــى ســاحة االنتهــاكات فــي ســوريا خــالل شــهر تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2022، حيــث ُقتــل الناشــط اإلعالمــي عاطــف الســاعدي برصــاص تنظيــم “داعــش” فــي 
درعــا، ومراســل وكالــة “هــاوار” الكرديــة عصــام عبــد اللــه بقصــف الجيــش التركــي علــى القامشــلي. 
وانفــرد المســتوطنون باالعتــداءات علــى الصحافييــن الفلســطينيين فــي أراضــي الـــ48 بينمــا توزعــت 

بيــن القــوات االســرائيلية واألمــن الفلســطيني فــي الضفــة وأجهــزة حركــة “حمــاس” فــي غــزة. 

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 

فــي	لبنــان،	تنّوعــت	االنتهــاكات	علــى	الســاحة	اإلعاميــة	والثقافيــة	خــال	شــهر	تشــرين	الثاني/نوفمبــر	2022،	إذ	ُســّجل	
تحطيــم	مناصــري	“التيــار	الوطنــي	الحــّر”	الشاشــات	والواجهــات	الخارجيــة	لقنــاة	MTV	إثــر	إشــكال	داخــل	اســتديو	برنامــج	
ــى	مواقــع	التواصــل	االجتماعــي	 ــة	تحريــض	وترهيــب	عل ــم	ســيف	لحمل ــة	مري ض	الصحافي “صــار	الوقــت”	)3/11(،	وتعــرُّ
ــرة	تحــّري	طرابلــس	 ــاة	ترمــي	عمامــة	شــيخ	أرضــًا	)5/11(،	واســتدعاء	دائ بســبب	صــورة	نشــرتها	علــى	»فايســبوك«	لفت
مديــر	تحريــر	موقــع	»ســفير	الشــمال«	اإلخبــاري	الصحافــي	غســان	ريفــي	بســبب	مقــال	يتنــاول	فيــه	رجــل	األعمــال	عمــر	
حرفــوش	الناشــط	سياســيًا	)15/11(.	وكان	الفتــًا	مْنــع	وزيــر	الداخليــة	والبلديــات	بســام	مولــوي	مؤتمــرًا	عــن	المثليــة	
الجنســية	بحجــة	ورود	معلومــات	عــن	تنظيــم	تحــّرك	لمنــع	عقــده،	علــى	الرغــم	مــن	قــرار	لمجلــس	شــورى	الدولــة	يؤكــد	

عــدم	قانونيــة	قــرارات	الوزيــر	بمنــع	النشــاطات	المتعلقــة	بالمثليــة	الجنســية.	

وفــي	ســوريا،	صبغــت	رســالة	دمويــة	مزدوجــة	الســاحة	اإلعاميــة	والثقافيــة	خــال	شــهر	تشــرين	الثاني/نوفمبــر	2022،	
حيــث	ُقتــل	الناشــط	اإلعامــي	عاطــف	الســاعدي	برصــاص	تنظيــم	»داعــش«	فــي	درعــا	)5/11(،	ومراســل	وكالــة	»هــاوار«	
الكرديــة	عصــام	عبــد	اللــه	بقصــف	الجيــش	التركــي	علــى	القامشــلي	)20/11(،	فيمــا	أصيــب	مراســل	فضائيــة	»ســتيرك	تــي	
فــي«	محمــد	جــرادة	بقصــف	الجيــش	التركــي	فــي	ريــف	حلــب	)20/11(.	كمــا	اعتــدى	مرافــق	رئيــس	المجلــس	المحّلــي	في	

مدينــة	رأس	العيــن	فــي	ريــف	الحســكة	بالضــرب	علــى	مراســل	وكالــة	»قاســيون«	عبــد	الباســط	األحمــد	)29/11(.

	،2022 األردن،	تعــّددت	االنتهــاكات	علــى	الســاحة	اإلعاميــة	والثقافيــة	خــال	شــهر	تشــرين	الثاني/نوفمبــر	 وفــي	
فقــد	أصــدرت	وزيــرة	الثقافــة	قــرارًا	بســحب	روايــة	»ميــرا«	للكاتــب	قاســم	توفيــق	مــن	المكتبــات	بحجــة	»خــدش	الحيــاء«	
ــة	الكبــرى	حظــر	النشــر	فــي	قضيــة	»جريمــة	جــرش«	المفــروض	منــذ	 ــات	األردني )30/11(،	ومــّدد	رئيــس	محكمــة	الجناي
شــهرين	)29/11(،	فيمــا	أنهــت	صحيفــة	»جــوردان	نيــوز«	)Jordan News(	الناطقــة	باللغــة	اإلنكليزيــة	خدمــات	جميــع	

العامليــن	فيهــا	بشــكل	مفاجــئ	)29/11(.

ــن	الفلســطينيين	خــال	شــهر	تشــرين	 ــى	الصحافيي ــة،	واصلــت	القــوات	اإلســرائيلية	اعتداءاتهــا	عل وفــي	الضفــة الغربي
الثاني/نوفمبــر	2022،	فاســتهدفت	مصــّور	وكالــة	»أسوشــيتد	بــرس«	)Associated Press(	إيهــاب	عامــي	برصاصــة	
معدنيــة	مغّلفــة	بالمّطــاط	)29/11(،	واحتجــزت	مراســل	وكالــة	»جــي	ميديــا«	عبــد	المحســن	شــالدة	أربــع	ســاعات	
بعــد	اإلعتــداء	عليــه	بالضــرب	)17/11(،	واعتقلــت	زميلــه	المراســل	صبــري	جبريــل	وحّققــت	معــه	حــول	عملــه	الصحافــي	
)28/11(،	وكانــت	قــد	منعتــه	مــن	تغطيــة	اقتحامهــا	قريــة	حرملــة	شــرق	مدينــة	بيــت	لحــم	)24/11(،	فيمــا	منعــت	مصــّور	

شــبكة	»قــدس	اإلخباريــة«	عبــد	اللــه	بحــش	مــن	دخــول	بوابــة	بلــدة	عــزون	شــرق	قلقيليــة	)8/11(.	

بــدوره،	اعتقــل	األمــن	الفلســطيني	الصحافــي	الحــّر	أيمــن	قواريــق	بتهمــة	»حيــازة	ســاح«	)28/11(،	ومَنــع	الصحافييــن	
والمصّوريــن	مــن	تغطية	مؤتمــر	صحافــي	فــي	رام	اللــه	)8/11(.	وفــي	حيــن	أوقفــت	النيابــة	العامــة	فــي	بيــت	لحــم	المديــر	
التنفيــذي	لـ«راديــو	بيــت	لحــم	2000«	اإلعامــي	جــورج	قنواتــي	بســبب	شــكوى	قــدح	وذّم	مــن	رئيــس	البلديــة	)24/11(،	

اســتدعى	جهــاز	المخابــرات	هاتفيــًا	المصــّور	جــراح	خلــف	الــذي	رفــض	اإلمتثــال	لقــرار	اإلســتدعاء	)6/11(.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124046283842484&set=a.101963799384066&type=3
https://qasioun-news.com/ar
https://qasioun-news.com/ar
https://qasioun-news.com/ar
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إلــى	ذلــك،	أغلقــت	إدارة	»فايســبوك«	صفحــة	مديــرة	مكتــب	موقــع	»العربــي	الجديــد«	ومراســلة	مركــز	»ســكايز«	فــي	
الضفــة	الغربيــة	الزميلــة	نائلــة	خليــل	بســبب	تقاريرهــا	)18/11(،	وصفحــة	راديــو	»بيــت	لحــم	2000«	مــن	دون	ســابق	إنــذار	

أو	توضيــح	أســباب	اإلغــاق	)8/11(.

وفــي	قطــاع غــزة،	واصلــت	أجهــزة	حركــة	»حمــاس«	التضييــق	علــى	الصحافّييــن	خــال	شــهر	تشــرين	الثاني/نوفمبــر	
2022،	فحّقــق	جهــاز	المباحــث	مــع	الصحافــي	فــي	صحيفــة	»الحيــاة	الجديــدة«	هانــي	أبــو	رزق	علــى	خلفيــة	منشــور	
)14/11(،	فيمــا	أوقــف	األمــن	الداخلــي	المديــر	التنفيــذي	لمجموعــة	»مياديــن«	اإلعاميــة	الصحافــي	فــارس	الغــول	
وحّقــق	معــه	ميدانيــًا	)30/11(.	وكذلــك،	اعتــدى	حــراس	نــادي	»تشــامبيونز«	)Champions(	علــى	المصّوَريــن	ُمعتصــم	
ُمرتجــى	وعلــي	جــاد	اللــه	بالضــرب	)15/11(،	وأغلقــت	إدارة	»تويتــر«	حســاب	صفحــة	»فلســطين	أون	اليــن«	باإلنكليزيــة	

عــّدة	ســاعات	)16/11(.

وفــي	أراضــي الـــ48،	انفــرد	المســتوطنون	بمجمــل	االنتهــاكات	علــى	الســاحة	اإلعاميــة	والثقافيــة	خــال	شــهر	تشــرين	
ــر	2022.	فقــد	اعتــدوا	علــى	طاقــم	تلفزيــون	»فرانــس	24«	الــذي	ضــّم	المراســلة	ليلــى	عــودة	والمصــّور	 الثاني/نوفمب
نــادر	بيبــرس	أثنــاء	تغطيتهمــا	اإلنفجــار	الــذي	حصــل	غــرب	مدينــة	القــدس	)23/11(،	واقتحمــوا	نــدوة	ثقافيــة	فــي	حيفــا	
وقامــوا	بمقاطعــة	ومضايقــة	المنّظميــن	)20/11(.	وفــي	حيــن	تظاهــر	العشــرات	منهــم	أمــام	مســرح	»الســرايا«	فــي	يافــا	
بســبب	عرضــه	فيلــم	»فرحــة«،	هــّدد	وزيــر	الماليــة	اإلســرائيلي	أفيغــدور	ليبرمــان	بســحب	التمويــل	الحكومــي	مــن	المســرح	
بســبب	عرضــه	الفيلــم	)30/11(.	كمــا	مــّددت	محكمــة	الصلــح	فــي	القــدس	الحبــس	المنزلــي	بحــّق	الصحافيــة	لمــى	غوشــة	

حتــى	24	كانــون	األول/ديســمبر	المقبــل،	بحّجــة	»التحريــض	عبــر	وســائل	التواصــل	اإلجتماعــي«	)22/11(.
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