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المقدمة

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

 ،٢٠٢٢ الثاني/يناير  كانون  شهر  خالل  والفّنانين  والناشطين  والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  االنتهاكات 

في البلدان األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.

الفلسطينيين،  والمصّورين  الصحافيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  السلطات  واصلت  فقد 

فاستهدفت قواتها ستة منهم بالرصاص المغّلف بالمّطاط وقنابل الغاز واحتجزت اثنين وعرقلت عمل 

اعتدت  كما  صحافي.  بسجن  أيضًا  العسكرية  محكمتها  قضت  حيث  الغربية  الضفة  في  آخرين  خمسة 

برصاصة مطاطية. فيما  الـ٤٨ على مراسل واحتجزت صحافيًا واستهدفت مصّورًا  أراضي  شرطتها في 

احتجز  بحجر. وفي حين  بالحجارة وأصابوه  رابع  بالضرب ورشقوا سيارة  اعتدى مستوطنون على ثالثة 

حيث  غزة،  في  سادسة  مرة  آخر  محاكمة  محكمتها  وأّجلت  معه  وحقق  صحافيًا  "حماس"  حركة  أمن 

صحافيًا  الفلسطينية  السلطة  أمن  استدعى  أيضًا،  ين  صحافيَّ حساب  تقييد  وتم  وكالة  صفحة  ُحظرت 

وتنّوعت  معرض.  من  كاريكاتورية  صور  أيضًا  أزيلت  حيث  الضفة،  في  آخر  بسجن  محكمتها  وقضت 

االنتهاكات في لبنان، فاعُتدي على مصّور وُمنع اثنان آخران ومراسل من التغطية، وتّم التحقيق مع 

تحريض،  لحملَتي  إعالمّيتان  وتعّرضت  معه،  التحقيق  بعد  ناشط  واحُتجز  مراسل  واسُتدعي  صحافي 

عي على قناة وإعالمي وُحذف مقال كاتب وُقّيد حسابه، وُحجب حساب ناشط وُأغلقت صفحة  فيما ادُّ

. وأصيب ثالثة صحافيين في سوريا وُمنع طاقم قناة من التغطية واخُتطف ناشط واعُتدي عليه،  مغنٍّ

ثالثة  وُمنع  األردن  في  إذاعة  وُأغلقت  العمل.  من  صحافي  ُمنع  فيما  التصوير  من  وُمنع  آخر  واحُتجز 

صحافيين من حضور مؤتمر صحافي.

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:

٢



لبنان

الثاني/يناير ٢٠٢٢.  لبنان خالل شهر كانون  تعّددت اإلنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في 

رأس  منطقة  في  بالضرب  الداعوق  ربيع  إنترناشونال"  بيروت  "صوت  مصّور  على  شاب  اعتدى  فقد 

المصّورين  ونقيب  منتش  أحمد  الصحافي  "النهار"  جريدة  مراسل  من  كّالً  حزبية  عناصر  ومنعت  النبع، 

عزيز طاهر والصحافي علي حشيش من الوصول إلى مكان انفجار حدث في رومين في الجنوب. واحتجز 

التواصل  وسائل  على  الناشط  الفكرية"  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  "مكتب 

عواد  محمد  الصحافي  مع  حّقق  كما  منشور،  بسبب  معه  التحقيق  بعد  صالح  أبو  طارق  االجتماعي 

السوري  الصحافي  سوريا"  "تلفزيون  مراسل  المعلومات  شعبة  استدعت  بينما  أيضًا،  منشور  بسبب 

لحملة  سبيتي  لوركا  والشاعرة  اإلعالمية  من  كل  وتعّرضت  األسباب.  توضيح  دون  من  القصير  أحمد 

تحريض  لحملة  أحمد  داليا  اإلجتماعي بسبب منشور، واإلعالمية  التواصل  تحريض وشتم على مواقع 

برنامجها. بالتماسيح في حلقة من  عنصرية بسبب وصفها سياسيين 

إلى ذلك، اّدعت النيابة العامة على قناة "MTV" واإلعالمي مارسيل غانم بجرائم "االعتداء على أمن 

الدولة وإثارة النعرات المذهبية على خلفية حلقة من برنامج "صار الوقت". وحذف "فايسبوك" مقاًال 

اللبناني الياس خوري وقّيد حسابه، وحجب "إنستغرام" حساب الناشط في مجتمع ميم وفّن  للكاتب 

أبرز  يلي  ما  الطفار. وفي  اللبناني جعفر  الراب  "يوتيوب" صفحة مغّني  أغلق  زياد سبالني، فيما  الجّر 

التفاصيل:

(١/٥): اإلعالمية والشاعرة لوركا سبيتي تتعّرض لحملة تحريض وشتم بسبب منشور

خلفية  على  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع  على  وشتم  تحريض  لحملة  سبيتي  لوركا  والشاعرة  اإلعالمية  تعّرضت 

الشياح  منطقة  في  الوحيدة  الحديقة  استبدال  سنوات  منذ  تّم  كيف  فيه  ذكرت  "فايسبوك"،  على  لها  منشور 

. بحسينية

(١/١٠):  مكتب "جرائم المعلوماتية" ُيحّقق مع الصحافي محمد عواد بسبب منشور

نيوز  "إنترناشونال  تحرير موقع  رئيس  نائب  الفكرية" مع  الملكية  المعلوماتية وحماية  جرائم  حّقق" مكتب مكافحة 

نتورك" (International News Network) اإلخباري الصحافي والناشط محمد عواد، على خلفية منشور له على 

"فايسبوك" عن امرأة ُمعّنفة.
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(١/١١): "يوتيوب" ُيغلق صفحة مغّني الراب جعفر الطفار من دون توضيح األسباب

أغلقت إدارة "يوتيوب" صفحة مغّني الراب اللبناني جعفر الطفار، من دون توضيح سبب اإلغالق.

ين ومصّورًا من الوصول إلى مكان اإلنفجار في الجنوب (١/١٣): عناصر حزبية تمنع صحافيَّ

منعت عناصر حزبية كّالً من مراسل جريدة "النهار" الصحافي أحمد منتش ونقيب المصّورين عزيز طاهر والصحافي 

علي حشيش من الوصول إلى مكان االنفجار الذي وقع في خراج بلدة رومين في جنوب لبنان.

(١/١٤): اإلعالمية داليا أحمد تتعّرض لحملة تحريض عنصرية بسبب وصفها سياسيين بالتماسيح

ِقبل  من  عنصرية،  وإهانات  وشتم،  وتخوين،  تحريض  لحملة  أحمد  داليا  "الجديد"  قناة  في  اإلعالمية  تعرضت 

مناصري "حزب الله" على مواقع التواصل اإلجتماعي، على خلفية حلقة من برنامجها "فشة خلق" الذي ُيعرض 

السيد حسن  الله"  لـ"حزب  العام  اللبنانيين وبينهم األمين  السياسيين  "الجديد"، وصفت خاللها بعض  على قناة 

"التماسيح".   بـ  نصرالله 

(١/١٨): "فايسبوك" يحذف مقاًال للكاتب الياس خوري وُيقّيد حسابه

حذفت إدارة "فايسبوك" (Facebook) مقاًال للكاتب اللبناني الياس خوري بعنوان "أين فتح"، وقّيدت حسابه، 

إذ منعته من استخدام خاصية البث المباشر واإلعالن لمدة ٥٩ يومًا. 

(١/٢٤): مكتب "جرائم المعلوماتية" يحتجز الناشط طارق أبو صالح بعد التحقيق معه

التواصل  وسائل  في  والخبير  الناشط  الفكرية"  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  "مكتب  احتجز 

االجتماعي طارق أبو صالح، حوالي الساعة ونصف الساعة، بعد التحقيق معه على خلفية شكوى مقّدمة بحّقه 

من ِقبل النائب فيصل كرامي، بسبب منشور على "فايسبوك" انتقد فيه كرامي في قضية تخزين المازوت في 

السكنية.  األماكن 

(١/٢٤): "إنستغرام" يحجب حساب الناشط في مجتمع ميم وفّن الجّر زياد سبالني

حجب موقع "إنستغرام" حساب الناشط في مجتمع ميم وفّن الجّر زياد سبالني، المعروف بـ "كوكب ُزحل"، على 

استهدفت حسابه. التي  التبليغات  خلفية 

(١/٢٦): "شعبة المعلومات" في طرابلس تستدعي الصحافي السوري أحمد القصير

استدعت شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي فرع طرابلس مراسل تلفزيون "سوريا" الصحافي السوري 

أحمد القصير، للمثول أمامها في اليوم التالي، من دون توضيح سبب االستدعاء.

(١/٢٩): شاب يعتدي بالضرب على المصّور ربيع الداعوق في منطقة رأس النبع

الُمسّن  تغطيته قضية طرد  بالضرب، خالل  الداعوق  ربيع  إنترناشونال"  بيروت  "صوت  على مصّور  اعتدى شاب 

باسم درزي من منزله في منطقة رأس النبع.
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سوريا 

الثاني ٢٠٢٢،  ترّكزت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في سوريا خالل شهر كانون 
في مناطق اإلدارة الذاتية الكردية. ففي الحسكة، أصيب مراسل وكالة "نورث برس" جيندار عبد 
القادر ومراسل وكالة "هاوار" باسل رشيد ومدير المركز اإلعالمي للمجلس العسكري السرياني 
الصناعة،  سجن  محيط  في  و"قسد"  "داعش"  بين  االشتباكات  تغطيتهم  خالل  األملح،  فايز 
واعتدوا  لساعات  بركات  جيندار  الناشط  الكردي  الديمقراطي  االتحاد  حزب  من  عناصر  واختطف 
من  الكردية  اإلعالمية  "رووداو"  شبكة  فريق  أعضاء  "األسايش"  قوات  ومنعت  بالضرب،  عليه 
احتجزت  حين  وفي  نهائي.  بشكل  الحسكة  مدينة  من  وطردتهم  غويران  سجن  أحداث  تغطية 
السلطات التركية الناشط اإلعالمي عمار الدليمي لساعات ومنعته من التصوير في عفرين في 
ريف حلب، منع األمن السوري الصحافي كنان وقاف من العمل في اإلعالم الحكومي والخاص. 

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١/١٠): األمن السوري يمنع الصحافي كنان وقاف من العمل في اإلعالم الحكومي والخاص
معه،  حكومية  أمنية  جهات  تجريها  التي  التحقيقات  كثرة  من  وقاف  كنان  السوري  الصحافي  اشتكى 
في وقت لم ينجح في العودة إلى مكان عمله السابق في صحيفة "الوحدة" الحكومية في الالذقية 
أوامر  بإصدار  الخناق عليه  الجهات نفسها، والتي واصلت تضييق  بعد فصله منها على خلفية ضغوط 

بعدم تشغيله في القطاع الخاص.

(١/١٨): عناصر االتحاد الديمقراطي الكردي يختطفون الناشط جيندار بركات ويعتدون عليه في الحسكة

جيندار  اإلعالمي  الناشط   ،(PYD) الكردي  الديمقراطي  االتحاد  حزب  عناصر  من  مجموعة  اختطفت 
بركات لساعات عّدة، بعد دهم مكان عمله في حي المفتي في مدينة الحسكة، واقتادته إلى مكان 
عناصر  اعتدى  كما  الشخصية.  الهواتف  من  وعددًا  بالدوالر  المال  من  مبلغًا  سرقتها  بعد  مجهول 

أنحاء جسده. المجموعة عليه بالضرب المبرح على مختلف 

(١/٢٠): السلطات التركية تحتجز الناشط اإلعالمي عمار الدليمي وتمنعه من التصوير في عفرين
احتجزت السلطات التركية الناشط اإلعالمي السوري عمار الدليمي، في مدينة عفرين في ريف حلب 
المستشفى  في  اإلسعاف  تواجده في قسم  أثناء  بالتصوير،  إذن  على  عدم حصوله  بحّجة  الشمالي، 

العسكري في المدينة لتوثيق ضحايا القصف، وأطلقت سراحه بعد ساعات.
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(١/٢١): إصابة مراسَلين ومدير مركز إعالمي في اشتباكات بين "داعش" و"قسد" في الحسكة
أعلنت "وكالة نورث برس" ( (North Press Agency إصابة مراسلها في محافظة الحسكة جيندار عبد 
في  واألخرى  الصدر  في  إحداهما  برصاصتين  رشيد  باسل  "هاوار"  وكالة  ومراسل  كتفه،  في  القادر 
تغطيتهم  خالل  األملح،  فايز  السرياني  العسكري  للمجلس  اإلعالمي  المركز  مدير  أصيب  كما  البطن، 
محيط  في  "داعش"  اإلسالمية  الدولة  وتنظيم  "قسد"  الديمقراطية  سوريا  قوات  بين  االشتباكات 

سجن الصناعة في حي غويران في الحسكة، شمال غربي سوريا.

(١/٢٨): اإلدارة الذاتية الكردية تمنع طاقم شبكة "رووداو" من التغطية وتطرده من الحسكة نهائيًا

التابعة  "األسايش"  الداخلي  األمن  قوات  أن  الكردية،  اإلعالمية   (Rudaw) "رووداو"  شبكة  أعلنت 
سجن  أحداث  تغطية  من  طاقمها  أعضاء  منعت  سوريا،  شرقي  شمال  في  الكردية  الذاتية  لإلدارة 

غويران وطردتهم من مدينة الحسكة بشكل نهائي.
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األردن

طغى إغالق إذاعة "صوت الغد" على مجمل االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في األردن 

خالل شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، حيث قّرر مالكها اللبناني إغالق مكاتبها وتسريح موظفيها الـ١٧ 

إثر خالفات بينه وبين مديرتها شريكته المذيعة األردنية فرح يغمور. وكان الفتًا أيضًا منع أمن رئاسة 

ذّمتهم  مالية في  الحكومة بسبب وجود مستحقات  لرئيس  ثالثة صحافيين من حضور مؤتمر  الوزراء 

مرتبطة بقروض ومنح جامعية. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل: 

(١/٨): إغالق مكاتب إذاعة "صوت الغد" األردنية بسبب خالف بين مالكها ومديرتها

أغلق مالك إذاعة "صوت الغد" األردنية رجل األعمال اللبناني إميل عيد، مكاتب اإلذاعة وسّرح موظفيها البالغ 

األردنية فرح يغمور، وفيما  المذيعة  بينه وبين مديرة اإلذاعة شريكته  إثر خالفات حصلت  ١٧ موظفًا،  عددهم 

تحّدث البعض عن أن الخالفات مهنية، لفت آخرون إلى أن األسباب شخصية بينهما، وأن القرار كان قرارًا انتقاميًا 

الخيار  العاملين، فاختارت  باقي  بين االستقالة وبين تصفية اإلذاعة وتسريحها مع  من يغمور عندما خّيرها عيد 

األخير.

(١/٩): أمن رئاسة الوزراء يمنع ثالثة صحافيين من حضور مؤتمر لرئيس الحكومة

محمد  اإللكتروني  "خبرني"  موقع  تحرير  مدير  من  كًال  األردنية،  الوزراء  رئاسة  مقّر  في  األمنية  األجهزة  منعت 

مؤتمر  لحضور  الدخول  من  الزعبي،  عمر  "األنباط"  صحيفة  ومراسل  الخاليلة  سلطان  الحّر  والصحافي  الطراونة 

بقروض ومنح  الخصاونة، بسبب وجود مستحقات مالية في ذّمتهم مرتبطة  الوزراء بشر  رئيس  صحافي عقده 

العادة  في  ُيجرى  والذي  أسمائهم،  على  األمني  الكشف  خالل  ذلك  األمنية  األجهزة  كشفت  وقد  جامعية، 

كإجراء احترازي أمني لكل من يدخل مقّر رئاسة الوزراء.

(١/١٥): صحافيون أردنيون ينّددون بحملة قناة "دوتشيه فيليه" لـ "شيطنة" الصحافية فرح مرقة

(DW) األلمانية، بأن تكّف يدها عن  بيانًا طالبوا فيه قناة "دوتشيه فيليه"  أردنيون  أصدر صحافيون وحقوقيون 

ألمانيا  في  المقيمة  مرقة،  فرح  األردنية  الصحافية  بحّق  تمارسها  التي  والتشويه"  الشيطنة  "حملة  أسموه  ما 

والتي عملت مع القناة لمدة أربعة أعوام، والتي كانت القناة قد أنهت خدماتها مع صحافيين عرب آخرين نهاية 

القناة في وقف عملها وتعاونها مع أي صحافيين  العام الماضي بحجة أنهم "معادون للسامية"، ضمن حملة 

وطالب  األردنية.  "رؤيا"  قناة  مع  تعاونها  إيقاف  على  مسبقًا  عملت  مثلما  السامية،  تعادي  ومؤسسات 

الموّقعون على البيان بالعدالة واإلنصاف لمرقة وزمالئها، وشّددوا على حقهم في صون سمعتهم وشرفهم 

المهني.

٧



فلسطين

الغربية الضفة 

الضفة  في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  انتهاكاتها  وتيرة  االسرائيلية  القوات  صّعدت 

الغربية خالل شهر كانون األول/ديسمبر ٢٠٢١، فاستهدفت كّالً من مصّور تلفزيون "فلسطين" الرسمي 

شادي جرارعة، ومراسل قناة "رؤيا" األردنية حافظ محمود أبو صبرا، ومصّور "التلفزيون العربي" فاروق 

شحادة، ومصّور وكالة األنباء الرسمية "وفا" وفا عواد، وطاقم  تلفزيون "فلسطين" الذي ضّم المصّور 

فادي عبد الرحمن ياسين والمراسل إيهاب بدر الدين الضميري، ومصّور وكالة "جي ميديا" سامر خويرة، 

واحتجزت  اإلسفنجي،  والرصاص  بالمّطاط  المغّلف  المعدني  والرصاص  للدموع  المسّيل  الغاز  بقنابل 

المصّور الحّر محمود فوزي عبد الغني، فيما أطلق مستوطن الرصاص الحّي باتجاه مصّور "شبكة قدس" 

تغطيتهم  أثناء  العلمي،  سجى  بوست"  "فلسطين  وكالة  ومصّورة  الحيط  سقف  معتصم  اإلخبارية 

نابلس. المواجهات التي اندلعت بينها وبين شّبان فلسطينيين في مدينة 

إلى ذلك، اعتقل األمن الفلسطيني في نابلس الصحافي عبد السالم عواد مّرتين من دون توجيه تهمة 

فيما  بالخطأ،  الخليل ثالث ساعات  منزله في  الحّر مصعب قفيشة من  الصحافي  اعتقل  كما  له،  واضحة 

للدموع من  المسّيل  الغاز  جّراء  الشديد  باالختناق  اشتية  برس" مجدي  "األسوشيتد  أصيب مصّور وكالة 

الذي أطلقه عناصر األمن الفلسطيني على مشّيعين في جنازة. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١٢/٣): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المصّور شادي جرارعة برصاصة إسفنجية جنوب نابلس

استهدفت القوات اإلسرائيلية مصّور تلفزيون "فلسطين" الرسمي شادي جرارعة برصاصة إسنفجية أصابته في 

جنوب  اإلسرائيلية  القوات  وبين  بيتا  بلدة  أهالي  بين  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته  خالل  اليسرى،  ساقه 

نابلس. شرق مدينة 

(١٢/١٣): األمن الفلسطيني ُيطلق قنابل غاز على مشّيعي جنازة ويصيب مصّورًا باالختناق في نابلس

للدموع  المسّيل  الغاز  استنشاقه  جّراء  الشديد،  باالختناق  اشتية  مجدي  برس"  "أسوشيتد  وكالة  مصّور  أصيب 

قضى  الذي  الكيال،  جميل  جنازة  في  المشّيعين  على  الفلسطيني  األمن  من  عناصر  أطلقها  التي  القنابل  من 

نابلس. الجنود اإلسرائيليين، وسط مدينة  برصاص 

(١٢/١٤): األمن الوقائي في نابلس يعتقل الصحافي عبد السالم عواد مّرتين من دون تهمة

اعتقل جهاز األمن الوقائي الفلسطيني في نابلس الصحافي والكاتب في موقع "إخباريات" عبد السالم عواد 

عّدة ساعات، ليعود ويعتقله بعد خمسة أيام مرة ثانية حيث استمر معتقًال على مدى ثمانية أيام، ومن دون 

أن توّجه إليه أي تهمة محددة، وقد أفرجت عنه محكمة صلح نابلس بكفالة شخصية بقيمة ٣٠٠٠ دينار أردني 

٨(حوالي ٤٢٠٠ دوالر أميركي).



(١٢/١٦): األمن الفلسطيني يعتقل الصحافي مصعب قفيشة بالخطأ من منزله في الخليل

مدينة  في  منزله  من  قفيشة  مصعب  الحّر  الصحافي  الفلسطيني  األمن  أجهزة  من  مشتركة  قوة  اعتقلت 

الخليل، وأطلقت سراحه بعد ثالث ساعات وإخباره بأن اعتقاله كان بالخطأ. 

(١٢/٢٣): القوات اإلسرائيلية ُتصيب الصحافي حافظ أبو صبرا برصاصة مغّلفة بالمّطاط شمال نابلس

مغّلفة  معدنية  برصاصة  صبرا  أبو  محمود  حافظ  األردنية  "رؤيا"  قناة  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 

برقة  قرية  وأهالي  المستوطنين  بين  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته  خالل  مؤخرته،  في  أصابته  بالمّطاط 

شمال غرب نابلس.

(١٢/٢٣): القوات اإلسرائيلية ُتصيب المصّور فاروق شحادة برصاصة مغّلفة بالمّطاط شمال نابلس

استهدفت القوات اإلسرائيلية مصّور تلفزيون "العربي" فاروق شحادة برصاصة معدنية مغّلفة بالمّطاط أصابته 

مدينة  شمال  المستوطنين  وبين  برقة  قرية  أهالي  بين  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته  خالل  ركبته،  فوق 

نابلس. 

(١٢/٢٥): مستوطن ُيطلق الرصاص على المصّوَرين معتصم سقف الحيط وسجى العلمي شمال نابلس

الحيط ومصّورة  اإلخبارية معتصم سقف  "شبكة قدس"  كّل من مصّور  باتجاه  الحّي  الرصاص  أطلق مستوطن 

قرية  مفرق  قرب  تواجدهما  خالل  اصابة،  أي  تسجيل  دون  من  العلمي،  سجى  بوست"  "فلسطين  وكالة 

نابلس. سبسطية شمال غرب مدينة 

(١٢/٢٥): القوات اإلسرائيلية تستهدف مراسًال ومصّوَرين بقنابل الغاز والرصاص غرب نابلس

تلفزيون  وطاقم  عواد،  وفا  "وفا"  الرسمية  األنباء  وكالة  مصّور  من  كّالً  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 

الغاز  بقنابل  الضميري،  الدين  بدر  إيهاب  والمراسل  ياسين  الرحمن  عبد  فادي  المصّور  ضّم  الذي  "فلسطين" 

بين  اندلعت  التي  المواجهات  مسيرة  تغطيتهم  خالل  واإلسفنجي،  المطاطي  والرصاص  للدموع،  المسّيل 

المستوطنين وبين أهالي قرية بزارية غرب مدينة نابلس.

استهدفت  نابلس  شمال  الغاز  بقنابل  خويرة  سامر  المصّور  تستهدف  اإلسرائيلية  القوات   :(١٢/٢٥)

إصابته  إلى  أدى  ما  للدموع،  المسّيل  الغاز  بقنابل  خويرة  سامر  ميديا"  "جي  وكالة  مصّور  اإلسرائيلية  القوات 

باختناق شديد، خالل تغطيته المواجهات التي اندلعت بين المستوطنين وبين أهالي قرية برقة شمال نابلس.

(١٢/٢٨): القوات اإلسرائيلية تحتجز المصّور محمود فوزي جنوب شرق طولكرم

على  مروره  أثناء  ساعة،  النصف  حوالي  الغني  عبد  فوزي  محمود  الحّر  المصّور  اٍإلسرائيلية  القوات  احتجزت 

حاجزها في بلدة شوفة جنوب شرق مدينة طولكرم.

٩



قطاع غزة

الثاني/يناير  كانون  شهر  خالل  غزة  قطاع  في  الصحافّيين   على  التضييق  "حماس"  حركة  أجهزة  واصلت 

٢٠٢٢، فاحتجز األمن الداخلي الصحافي الحّر أحمد اللوح وزوجته على معبر رفح البري أثناء عودتهما من 

التابعة  خانيونس  صلح  محكمة  أّجلت  حين  في  سفره،  أسباب  حول  مّرتين  معه  التحقيق  وتّم  السفر، 

لحكومة "حماس" جلسة الحكم على الصحافي إيهاب فسفوس بتهمة "سوء استعمال التكنولوجيا" مرة 

سادسة.

فيما  ساعة،   ٢٤ مدة  اإلخبارية  "سوا"  وكالة  صفحة   (Facebook) "فايسبوك"  إدارة  حظرت  ذلك،  إلى 

تعّرض حساب كل من الصحافية والمحّررة في موقع شبكة "نوى" اإللكترونية شيرين خليفة والصحافي 

الحّر أسامة الكحلوت لتقييد المحتوى والحظر بسبب منشورات لهما. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١/١١): أمن "حماس" يحتجز الصحافي أحمد اللوح وزوجته على معبر رفح وُيحّقق معه 

احتجز جهاز األمن الداخلي التابع لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة الصحافي الحّر أحمد اللوح وزوجته على 

معبر رفح البري أثناء عودتهما من السفر، وتّم التحقيق معه مّرتين حول أسباب سفره والجهة التي نّسقت له 

للسفر، ومصادرة هواتفه المحمولة قبل إطالق سراحهما.

ُيقّيد صفحة الصحافية شيرين خليفة بسبب منشور (١/١٩): "فايسبوك" 

 تعّرض حساب الصحافية والمحّررة في موقع شبكة "نوى" اإللكترونية شيرين خليفة على "فايسبوك" لتقييد 

المحتوى والحظر لمدة ثالثة أيام، بحّجة "مخالفة معايير فايسبوك"، على خلفية منشور لها لشخص فلسطيني 

ُصّنف على أنه إرهابي.

(١/٢٠): محكمة خانيونس تؤّجل جلسة الصحافي إيهاب فسفوس مرة سادسة

أّجلت محكمة صلح خانيونس التابعة لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة للمرة السادسة، جلسة االستئناف 

الخاصة بحكم المصّور والصحافي إيهاب فسفوس المتهم بـ "سوء استعمال التكنولوجيا"، إلى ١٥ شباط/فبراير 

المقبل، لحضور شاهد االّدعاء ضّده وإصدار الحكم.

(١/٢٣): "فايسبوك" ُيقّيد صفحة الصحافي الحّر أسامة الكحلوت بسبب منشور

تعّرض حساب الصحافي الحّر أسامة الكحلوت على "فايسبوك" لتقييد المحتوى والحظر لمدة ثالثة أيام، على 

معلومات  لخصوصية  انتهاكًا  الموقع  اعتبره  ما  َقَطر،  اسمها  مولودة  ميالد  شهادة  يتضمن  منشور  خلفية 

طفلة.

(١/٢٤): "فايسبوك" يحظر صفحة وكالة "سوا" اإلخبارية ٢٤ ساعة 

"انتهاك معايير فايسبوك"، على  ٢٤ ساعة، بحجة  إدارة "فايسبوك" صفحة وكالة "سوا" اإلخبارية مدة  حظرت 

خلفية خبر صحافي عن حركَتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي".

١٠



أراضي الـ٤٨

شهر  خالل  الـ٤٨  أراضي  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  اإلسرائيلية  االنتهاكات  تواصلت 
أبو  عطوة  اإلخباري  "الجرمق"  موقع  مراسل  على  الشرطة  فاعتدت   ،٢٠٢٢ الثاني/يناير  كانون 
في  المواجهات  تغطيتهما  خالل  ساعات  ثالث  العقبي  ياسر  الحّر  الصحافي  واحتجزت  خرمة 
القدس،  في  مطاطية  برصاصة  غرابلة  أحمد  برس"  "فرانس  وكالة  مصّور  واستهدفت  النقب، 
فيما اعتدى مستوطنون بالضرب على كل من مصّور وكالة "األناضول" فايز أبو رميلة، ومراسلة 
يلي  ما  الميدانية. وفي  تغطيتهم  الساليمة خالل  وائل  والمصّور  نجوان سمري  "الجزيرة"  قناة 

التفاصيل: أبرز 

(١/٥): مستوطن يعتدي على المصّور فايز أبو رميلة بالضرب خالل تغطيته مظاهرة 

اعتدى مستوطن على مصّور وكالة "األناضول" فايز أبو رميلة بالضرب، خالل تغطيته مظاهرة نّظمها 
عن  اإلفراج  ضد  أبيب  تل  في  هروفيه"  "آساف  مستشفى  مدخل  أمام  متطّرفون  يهود  مستوطنون 

األسير هشام أبو هواش. 

(١/١٠): الشرطة اإلسرائيلية تحتجز الصحافي ياسر العقبي خالل تغطيته المواجهات في النقب

احتجزت الشرطة اإلسرائيلية الصحافي الحّر ياسر العقبي ثالث ساعات، خالل تغطيته المواجهات التي 
السلطات  بها  تقوم  التي  التجريف  عملية  أثناء  فلسطينيين،  شّبان  وبين  عناصرها  بين  اندلعت 

اإلسرائيلية في أراضي قرية األطرش في النقب. 

(١/١٣): شرطي إسرائيلي يعتدي على الصحافي عطوة أبو خرمة خالل تغطيته المواجهات في النقب

اعتدى شرطي إسرائيلي بالضرب على مراسل موقع "الجرمق" اإلخباري عطوة أبو خرمة بجسم صلب، 
عناصر  وبين  فلسطينيين  شبان  بين  المواجهات  تغطيته  خالل  بطنه،  في  بجرح  إصابته  إلى  أدى  ما 
في  األطرش  قرية  أراضي  في  اإلسرائيلية  السلطات  بها  تقوم  التي  التجريف  عملية  أثناء  الشرطة، 

النقب.

(١/٢٦): شرطي إسرائيلي يستهدف المصّور أحمد غرابلة برصاصة مطاطية في القدس

في  أصابته  مطاطية  برصاصة  غرابلة  أحمد  برس"  "فرانس  وكالة  مصّور  إسرائيلي  شرطي  استهدف   
صدره، خالل تغطيته هدم أحد المنازل في حي الطور في مدينة القدس. 

(١/٣٠): مستوطنون يعتدون على مراسلة قناة "الجزيرة" نجوان سمري والمصّور وائل الساليمة

وائل  والمصّور  سمري  نجوان  المراسلة  ضم  الذي  "الجزيرة"  قناة  طاقم  على  مستوطنون  اعتدى   
في  اإلسرائيلية  الحكومة  مقّر  أمام  تظاهرة  تغطيتهما  خالل  والتهديد،  والشتم  بالدفع  الساليمة 

القدس. مدينة 

١١



المختصر التقرير 

واصلت السلطات اإلسرائيلية انتهاكاتها بحق الصحافيين والمصّورين الفلسطينيين خالل شهر كانون 

الثاني/يناير ٢٠٢٢، فاستهدفت قواتها ستة منهم بالرصاص المغّلف بالمّطاط وقنابل الغاز واحتجزت 

بسجن  أيضًا  العسكرية  محكمتها  قضت  حيث  الغربية  الضفة  في  آخرين  خمسة  عمل  وعرقلت  اثنين 

مصّورًا  واستهدفت  صحافيًا  واحتجزت  مراسل  على  الـ٤٨  أراضي  في  شرطتها  اعتدت  كما  صحافي. 

برصاصة مطاطية. فيما اعتدى مستوطنون على ثالثة بالضرب ورشقوا سيارة رابع بالحجارة وأصابوه 

مرة  آخر  محاكمة  محكمتها  وأّجلت  معه  وحقق  صحافيًا  "حماس"  حركة  أمن  احتجز  حين  وفي  بحجر. 

ين أيضًا، استدعى أمن السلطة  سادسة في غزة، حيث ُحظرت صفحة وكالة وتم تقييد حساب صحافيَّ

من  كاريكاتورية  صور  أيضًا  أزيلت  حيث  الضفة،  في  آخر  بسجن  محكمتها  وقضت  صحافيًا  الفلسطينية 

معرض.

وتّم  التغطية،  من  ومراسل  آخران  اثنان  وُمنع  مصّور  على  فاعُتدي  لبنان،  في  االنتهاكات  وتنّوعت 

التحقيق مع صحافي واسُتدعي مراسل واحُتجز ناشط بعد التحقيق معه، وتعّرضت إعالمّيتان لحملَتي 

ناشط  حساب  وُحجب  حسابه،  وُقّيد  كاتب  مقال  وُحذف  وإعالمي  قناة  على  عي  ادُّ فيما  تحريض، 

واخُتطف  التغطية  من  قناة  طاقم  وُمنع  سوريا  في  صحافيين  ثالثة  وأصيب   . مغنٍّ صفحة  وُأغلقت 

ناشط واعُتدي عليه، واحُتجز آخر وُمنع من التصوير فيما ُمنع صحافي من العمل. وُأغلقت إذاعة في 

األردن وُمنع ثالثة صحافيين من حضور مؤتمر صحافي.

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: 

فقد   .٢٠٢٢ الثاني/يناير  كانون  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  اإلنتهاكات  تعّددت  لبنان،  في 

 ،(١/٢٩) النبع  رأس  منطقة  في  بالضرب  الداعوق  ربيع  إنترناشونال"  بيروت  "صوت  مصّور  على  شاب  اعتدى 

طاهر  عزيز  المصّورين  ونقيب  منتش  أحمد  الصحافي  "النهار"  جريدة  مراسل  من  كّالً  حزبية  عناصر  ومنعت 

"مكتب  واحتجز   .(١/١٣) الجنوب  رومين في  انفجار حدث في  مكان  إلى  الوصول  من  علي حشيش  والصحافي 

مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" الناشط على وسائل التواصل االجتماعي طارق أبو صالح 

النائب فيصل كرامي (١/٢٤)، كما حّقق مع الصحافي محمد عواد  انتقد فيه  بعد التحقيق معه بسبب منشور 

بسبب منشور أيضًا حول قضية تعنيف امرأة (١/١٠)، بينما استدعت شعبة المعلومات مراسل "تلفزيون سوريا" 

الصحافي السوري أحمد القصير من دون توضيح األسباب (١/٢٦). وتعّرضت كل من اإلعالمية والشاعرة لوركا 

إلى  عامة  حديقة  تحويل  عن  منشور  بسبب  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  على  وشتم  تحريض  لحملة  سبيتي 

عام  أمين  – ال سيما  السياسيين  بسبب وصفها  عنصرية  تحريض  لحملة  أحمد  داليا  واإلعالمية   ،(١/٥) جسينية 

"حزب الله" حسن نصرالله – بالتماسيح في حلقة من برنامجها (١/١٤).

١٢



الدولة  أمن  على  "االعتداء  بجرائم  غانم  مارسيل  واإلعالمي   "MTV" قناة  على  العامة  النيابة  اّدعت  ذلك،  إلى 

للكاتب  (١/٣١). وحذف "فايسبوك" مقاًال  الوقت"  برنامج "صار  المذهبية على خلفية حلقة من  النعرات  وإثارة 

حساب  "إنستغرام"  وحجب   ،(١/١٨) حسابه  وقّيد  فلسطين  في  السياسي  الواقع  عن  خوري  الياس  اللبناني 

الناشط في مجتمع ميم وفّن الجّر زياد سبالني (١/٢٤)، فيما أغلق "يوتيوب" صفحة مغّني الراب اللبناني جعفر 

الطفار (١/١١).

٢٠٢٢، في مناطق  الثاني  والثقافية خالل شهر كانون  الساحة اإلعالمية  االنتهاكات على  ترّكزت  سوريا،  وفي 

القادر  عبد  جيندار   (North Press) برس"  "نورث  وكالة  مراسل  أصيب  الحسكة،  ففي  الكردية.  الذاتية  اإلدارة 

خالل  األملح،  فايز  السرياني  العسكري  للمجلس  اإلعالمي  المركز  ومدير  رشيد  باسل  "هاوار"  وكالة  ومراسل 

حزب  من  عناصر  واختطف   ،(١/٢١) الصناعة  سجن  محيط  في  و"قسد"  "داعش"  بين  االشتباكات  تغطيتهم 

قوات  ومنعت   ،(١/١٨) بالضرب  عليه  واعتدوا  لساعات  بركات  جيندار  الناشط  الكردي  الديمقراطي  االتحاد 

من  وطردتهم  غويران  سجن  أحداث  تغطية  من  الكردية  اإلعالمية  "رووداو"  شبكة  فريق  أعضاء  "األسايش" 

الدليمي  عمار  اإلعالمي  الناشط  التركية  السلطات  احتجزت  حين  وفي   .(١/٢٨) نهائي  بشكل  الحسكة  مدينة 

لساعات ومنعته من التصوير في عفرين في ريف حلب (١/٢٠)، منع األمن السوري الصحافي كنان وقاف من 

العمل في اإلعالم الحكومي والخاص (١/١٠).  

وفي األردن، طغى إغالق إذاعة "صوت الغد" على مجمل االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل 

شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، حيث قّرر مالكها اللبناني إغالق مكاتبها وتسريح موظفيها الـ١٧ إثر خالفات بينه 

ثالثة  الوزراء  رئاسة  أمن  منع  أيضًا  الفتًا  وكان   .(١/٨) يغمور  فرح  األردنية  المذيعة  شريكته  مديرتها  وبين 

الحكومة بسبب وجود مستحقات مالية في ذّمتهم مرتبطة بقروض ومنح  لرئيس  صحافيين من حضور مؤتمر 

  .(١/٩) جامعية 

الفلسطينيين خالل  والمصّورين  الصحافيين  اعتداءاتها على  اإلسرائيلية  القوات  واصلت  الغربية،  الضفة  وفي 

ثابت ومعتصم  أبو  نصير  اإلخبارية  "شبكة قدس"  مراسَلي  ُكالًّ من  فاستهدفت   ،٢٠٢٢ الثاني/يناير  كانون  شهر 

 ،(١/٢٨) اشتية  ناصر  الحّر  والمصّور   (١/١٢) شحادة  يوسف  "فلسطين"  تلفزيون  ومصّور   ،(١/٧) الحيط  سقف 

المغّلف  بالرصاص   ،(١/١٤) الخطيب  محمد  المراسل  وزميلها   (١/٩) العملة  ريما  فلسطين"  "تلفزيون  ومراسلة 

اإلخبارية  ين في وكالة "جي ميديا"  الصحافيَّ احتجزت  أثناء تغطيتهم اإلعالمية. وكذلك،  الغاز  بالمّطاط وقنابل 

القواسمي،  أيمن  الفرنسية"  الصحافة  "وكالة  مراسل  من  ُكّل  عمل  وعرقلت   ،(١/٢٩) خنفر  وفيحاء  جّعار  ليث 

"شبكة  مصّور  الهشلمون،  إياد  فلسطين"  "تلفزيون  مصّور  شاللدة،  المحسن  عبد  ميديا"  "جي  وكالة  مصّور 

أقدم  كما   .(١/٢٩) الخليل  في  وزوز  مأمون  التركية  "األناضول"  وكالة  ومصّور  جرادات  ساري  اإلخبارية  قدس" 

وقّررت   ،(١/١١) بحجر  إصابته  إلى  أدى  ما  بالحجارة  عرب  أبو  خليل  الصحافي  سيارة  رْشق  على  مستوطنون 

المحكمة العسكرية اإلسرائيلية سْجن الصحافي عاصم الشنار سّتة شهور (١/٣٠).
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وياسر  "فلسطين  معرض  من  الكاريكاتورية  الرسوم  بعض  عرفات  ياسر  مؤسسة  أزالت  فقد  فلسطينيًا،  أما 

عرفات" بحّجة إساءتها إليه (١/٢٤)، واستدعى جهاز األمن الوقائي الصحافي في موقع "إخباريات" عبد السالم 

بسبب منشور  أشهر   ٣ الرحمن ظاهر  عبد  المخرج  نابلس سْجن  قّررت محكمة  حين  (١/٣). وفي  للتحقيق  عواد 

(١/٢٠)، أّجلت محكمة طولكرم النظر في قضية الصحافي أنس حواري إلى آذار/مارس المقبل (١/٢٣).

كانون  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  اإلسرائيلية  االنتهاكات  تواصلت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 

أبو خرمة (١/١٣)، واحتجزت  "الجرمق" اإلخباري عطوة  الشرطة على مراسل موقع  ٢٠٢٢، فاعتدت  الثاني/يناير 

واستهدفت مصّور  النقب،  المواجهات في  تغطيتهما  (١/١٠) خالل  ثالث ساعات  العقبي  ياسر  الحّر  الصحافي 

وكالة "فرانس برس" أحمد غرابلة برصاصة مطاطية في القدس (١/٢٦)، فيما اعتدى مستوطنون بالضرب على 

وائل  والمصّور  سمري  نجوان  "الجزيرة"  قناة  ومراسلة   ،(١/٥) رميلة  أبو  فايز  "األناضول"  وكالة  مصّور  من  كل 

الميدانية. الساليمة (١/٣٠) خالل تغطيتهم 

الثاني/يناير ٢٠٢٢،  التضييق على الصحافّيين خالل شهر كانون  قطاع غزة، واصلت أجهزة حركة "حماس"  وفي 

أثناء عودتهما من السفر، وتّم  البري  اللوح وزوجته على معبر رفح  الحّر أحمد  الداخلي الصحافي  فاحتجز األمن 

التحقيق معه مّرتين حول أسباب سفره (١/١١)، في حين أّجلت محكمة صلح خانيونس التابعة لحكومة "حماس" 

جلسة الحكم على الصحافي إيهاب فسفوس بتهمة "سوء استعمال التكنولوجيا" مرة سادسة (١/٢٠).

كل من  تعّرض حساب  فيما   ،(١/٢٤) ٢٤ ساعة  اإلخبارية مدة  "سوا"  وكالة  "فايسبوك" صفحة  ذلك، حظر  إلى 

الصحافية والمحّررة في موقع شبكة "نوى" اإللكترونية شيرين خليفة (١/١٩) والصحافي الحّر أسامة الكحلوت 

(١/٢٣) لتقييد المحتوى والحظر بسبب منشورات لهما. 
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