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

في   ،٢٠٢٢ تموز/يوليو  شهر  خالل  والفّنانين  والناشطين  والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  االنتهاكات 

البلدان األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.

دورياتها  اعتقلت  حيث  انتهاكاتها،  رصيد  في  قياسيًا  رقمًا  الديمقراطية  سوريا  قوات  سّجلت  فقد 

األمنية ١٦ ناشطًا إعالميًا وصحافيًا في يوم واحد في الرقة، في حين احتجز أمن عام النظام السوري 

القوات اإلسرائيلية  بعد يومين. وواصلت  بّرًا  بلدها  إلى  القامشلي ورّحلها  لبنانية في مطار  صحافية 

اعتداءاتها على الصحافيين والمصّورين الفلسطينيين، فاستهدفت أربعة منهم بقنابل الغاز والصوت 

واعتقلت اثنين في الضفة الغربية، حيث منعت أيضًا أربعة آخرين من التغطية واثنين من السفر، فيما 

األقصى  المسجد  دخول  من  مراسلة  وُمنعت  غزة،  على  بالقصف  صاروخ  بشظية  صحافي  أصيب 

السلطة  مخابرات  اعتقلت  حين  في   ،٤٨ الـ  أراضي  في  بالقتل  وتهديد  تحريض  لحملة  أخرى  وتعّرضت 

الفلسطينية صحافيًا، واعتدى شّبان على فّنانين فلسطينيين وأجانب في رام الله، كما ُألغيت عروض 

لموسيقى الهيب هوب. واعُتدي على صحافي ومراسل ومصّور في لبنان، وُسجنت ناشطة في األردن 

بسبب منشور وُمنع الصحافيون من تغطية جلسة نيابية وزارية.

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:

٢

المقدمة



لبنان خالل شهر تموز/يوليو ٢٠٢٢، وكان  الساحة اإلعالمية والثقافية في  االنتهاكات على  تهدأ  لم 

أخطرها االعتداء على ُكّل من الصحافي والكاتب نوفل ضو في منطقة رأس النبع في بيروت بالشتم 

محمد  المراسل  ضّم  الذي  إنترناشونال"  بيروت  "صوت  منّصة  وطاقم  سيارته،  من  إخراجه  ومحاولة 

السكسكية  في  فقيه  مستشفى  أمام  احتجاجية  وقفة  تغطيتهما  بعد  فواز  يوسف  والمصّور  زناتي 

في الجنوب. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٧/١٤): النائبة ستريدا جعجع تّدعي على الُمخرج شربل خليل بسبب تغريدة

تقّدمت النائبة ستريدا جعجع بواسطة وكيلتها القانونية رئيسة الجهاز القانوني في حزب "القوات اللبنانية" 

ومستعمل  مشّغل  خليل،  شربل  الُمخرج  بحّق  التمييزية  العامة  النيابة  أمام  بدعوى  فخري،  إليان  المحامية 

صفحة Charbel Kalil @kalil_charbel على موقع "Twitter"، و"كل من ُيظهره التحقيق فاعًال أو محّرضًا 

على  والتحقير"،  الجنائي،  واالفتراء  والقدح،  والذّم  الطائفّية،  النعرات  "إثارة  بجرائم  متدّخًال"،  أو  شريكًا  أو 

خلفّية تغريدة اّتهم فيها خليل النائبة جعجع "زورًا" بإخفائها معلومات بشأن مقتل رمزي عيراني.

(٧/٢٠): شّبان يعتدون على الصحافي والكاتب نوفل ضو في منطقة رأس النبع

انقّض عدد من الشّبان على الصحافي والكاتب نوفل ضو أثناء مروره بسيارته في شارع عمر بن الخطاب في 

منطقة رأس النبع في بيروت، وبدأوا بشتمه  والصراخ بوجهه لطرده من المكان، وقالوا له "المقاومة على 

راسك... وبدنا نحكمكن وسالحنا   بشّرفكن"، وحاولوا إنزاله من سيارته، لكن سرعان ما تدّخل عدد من  أهالي 

المنطقة ومنعوهم من إكمال اعتدائهم، وأّمنوا له طريقًا  للخروج  بسالم من الشارع. 

(٧/٢٢): طاقم منّصة "صوت بيروت إنترناشونال" يتعّرض للمطاردة والتهديد في الجنوب

المراسل  ضّم  الذي  إنترناشونال"  بيروت  "صوت  منّصة  طاقم  سيارة  مطاردة  على  الشّبان  من  عدد  أقدم 

أمام  الحسين  محمد  الطفل  لذوي  االحتجاجية  الوقفة  تغطيتهما  بعد  فواز،  يوسف  والمصّور  زناتي  محمد 

بالقتل. الجنوب، فيما هّددهما شقيق صاحب المستشفى  مستشفى فقيه في السكسكية في 

٣

لبنان



٤

في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  انتهاكاتها  وتيرة  "قسد"  الديمقراطية  سوريا  قوات  زادت 

إثر  اعتقلت دورياتها األمنية ١٦ ناشطًا إعالميًا وصحافيًا،  سوريا خالل شهر تموز/يوليو ٢٠٢٢، حيث 

"اإلخبارية  قناة  مراسل  أعلن  حين  في  سوريا،  شرقي  شمال  الرقة  مدينة  في  تواجدهم  أماكن  دهم 

الحسكة  في  "قسد"  تديره  الذي  غويران  سجن  في  الطعام  عن  إضرابه  الصغير  محمد  السورية" 

والمعتقل فيه منذ نحو ثالث سنوات. أما األمن العام السوري فقد احتجز الصحافية في جريدة "نداء 

العاشرة  الذكرى  لتغطية  الدخول  من  ومنعها  القامشلي  مطار  في  نصر  نوال  اللبنانية  الوطن" 

إلنطالقة ثورة ١٩ تموز، وتّم نقلها إلى مطار الشام وإعادتها بّرًا إلى بلدها بعد يومين. وفي ما يلي 

التفاصيل:

(٧/١٧): األمن العام السوري يحتجز الصحافية اللبنانية نوال نصر في مطار القامشلي

نصر،  نوال  اللبنانية  الوطن"  "نداء  جريدة  في  الصحافية  القامشلي،  مطار  في  السوري  العام  األمن  احتجز   

حيث كانت مّتجهة للمشاركة في الذكرى العاشرة إلنطالقة ثورة ١٩ تموز، وحّقق معها وحجز جواز سفرها، 

وُنقلت بعد ذلك إلى مطار دمشق على متن طائرة "إليوشن" عسكرية ليس فيها أدنى مقومات السالمة 

العامة، وسط صراخ الضابط المسؤول عليها. وبعد يومين من االتصاالت من أعلى المستويات الكردية مع 

إلى  وُأعيدت  سراحها  ُأطلق  حيث  الشام،  قلب  في  الكردية  آفا"  "زور  منطقة  إلى  نقلوها  السوري،  النظام 

بّرًا.  بلدها 

(٧/١٨): المراسل محمد الصغير يبدأ إضرابًا عن الطعام في سجن غويران في الحسكة

أعلن التلفزيون الرسمي السوري، أن مراسل قناة "اإلخبارية" السورية في مدينة القامشلي محمد الصغير، 

سوريا  قوات  اعتقلته  منذ  فيه  يقبع  والذي  الحسكة،  في  غويران  سجن  في  الطعام  عن  إضرابًا  بدأ 

الديمقراطية "قسد" في ٣ حزيران/يونيو ٢٠١٩.

(٧/٣٠): قوات سوريا الديمقراطية تعتقل ١٦ صحافيًا وناشطًا إعالميًا في الرقة

"قسد"  الديمقراطية  سوريا  لقوات  تابعة  أمنية  دوريات  أن  اإلنسان"  لحقوق  السورية  "الشبكة  ذكرت 

اعتقلت ما ال يقل عن ١٦ ناشطًا إعالميًا وصحافيًا، بينهم سيدتان، إثر دهم أماكن تواجدهم في مدينة الرقة 

شمال شرقي سوريا. في حين أشارت "شبكة شام اإلخبارية" إلى أن من بين المعتقلين "عبد الكريم الرحيل 

(ANHA)، عمار الخلف من  الرقة، ربى العلي تعمل في وكالة هاوار  من مكتب إعالم المجلس المحّلي في 

 North) بريس  نورث  في  حاليًا  ويعمل   (Ronahi) روناهي  في  سابقًا  عمل  حيدر  عمار  الفرات،  تراث  وكالة 

التربية، وبتول الحسن من إعالم الشبيبة ومنظمة "غد  Press)، خالد الحسن العلي من مكتب إعالم لجنة 

أفضل". 

سوريا 



٥

رئيس  مَنع  حيث   ،٢٠٢٢ تموز/يوليو  شهر  خالل  األردن  في  اإلعالمي  العمل  على  التضييق  تواَصل 

غير  الجلسة  وتغطية  حضور  من  اإلعالم  وسائل  مندوبي  الدغمي  الكريم  عبد  األردني  النواب  مجلس 

الناشطة  توقيف  عّمان  شمال  عام  مدعي  قّرر  فيما  والوزراء،  النواب  مجلَسي  جمعت  التي  الرسمية 

توقيفها في سجن  الطعام فور  عن  اإلضراب  أعلنت  والتي  بسبب منشور،  أسبوعين  نبعة  أبو  سمية 

"ماركا". وفي ما يأتي أبرز التفاصيل

(٧/٢٦): مدعي عام شمال عّمان يوقف الناشطة سمية أبو نبعة أسبوعين بسبب منشور

قّرر مدعي عام شمال عّمان توقيف الناشطة األردنية سمية أبو نبعة أسبوعين، بتهمة "إشاعة أنباء كاذبة 

يتعّلق  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  حساباتها  على  منشورًا  كتابتها  خلفية  على  الدولة"،  هيبة  من  تنال 

بحادثة مقتل الطالبة الجامعية إيمان ارشيد داخل حرم الجامعة، وكانت هيئة اإلعالم قد أصدرت حظر نشر 

وأوقفتها  للمنشور،  نشرها  بعد  نبعة  أبو  الناشطة  األمنية  األجهزة  واستدعت  بقضيتها.  التداول  في 

أسبوعين، وعلى أثر ذلك أعلنت أبو نبعة اإلضراب عن الطعام من سجن "ماركا" للنساء.

(٧/٢٧): رئيس مجلس النواب يمنع الصحافّيين من حضور وتغطية جلسة غير لمجلَسي النواب والوزراء

النواب األردني عبد الكريم الدغمي مندوبي وسائل اإلعالم من حضور وتغطية الجلسة  مَنع رئيس مجلس 

غير الرسمية التي جمعت مجلَسي النواب والوزراء، والتي ُعقدت في مجلس النواب، ما ُيعتبر تقييدًا صريحًا 

لحرية اإلعالم. كما أثار شكوكًا بوجود نية لحجب معلومات مهّمة ستخرج من االجتماع. وتجدر اإلشارة إلى 

أن شرط علنية الجلسات هو األصل والسائد في جلسات المجلس، لكن النظام الداخلي مَنح للمجلس تحويل 

بناًء  المنع  الحكومة ذلك، أو خمسة نواب على األقل. وقد جاء قرار  إلى سّرية مغلقة متى طلبت  جلساته 

على طلب من الحكومة إلى الدغمي الذي ترّأس االجتماع.

األردن



٦

الغربية الضفة 

الغربية  الضفة  الفلسطينّيين في  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  تابعت 

خالل شهر تموز/يوليو ٢٠٢٢، فاستهدفت كّالً من مصّور تلفزيون "فلسطين" فادي ياسين، ومراسل 

للدموع،  المسّيل  الغاز  بقنابل  فوزي  محمود  الحّر  والمصّور  بحش،  الله  عبد  اإلخبارية  "قدس"  شبكة 

ومراسل قناة "رؤيا" األردنية حافظ أبو صبرا بقنبلة صوت، كما اعتقلت مراسل وكالة  "قدس برس" 

اإلخبارية الصحافي عامر أبو عرفة بعد دهم منزله في الخليل، والصحافي الحّر فيصل الرفاعي بعد يوم 

بدير وطاقم فضائية  خالد  "الغد"  الله بحش ومراسل قناة  عبد  المراسل  اقتحام منزله. ومنعت  على 

حسان  بني  قراوة  قرية  إلى  الوصول  من  عليوي،  أيمن  والمصّور  عمر  رائد  المراسل  ضّم  الذي  "معًا" 

من  ُكًال  اإلسرائيلية  السلطات  منعت  حين  في  أسيَرين،  منزل  هدم  لتغطية  سلفيت  مدينة  غرب 

مراسلة قناة "TRT" التركية الصحافية مجدولين حسونة والصحافي الحّر مجاهد السعدي من السفر 

عبر معبر الكرامة إلى األردن. 

الفاخوري  ثائر  الحّر  الصحافي  الفلسطينية  المخابرات  اعتقال  ُسّجل  الفلسطيني، فقد  الداخل  أما في 

فّنانين  على  الشبان  من  عدد  اعتدى  كما  الخليل،  مدينة  في  الجهاز  مقّر  في  للمقابلة  استدعائه  بعد 

فلسطينيين وأجانب خالل مسيرة فّنية في رام الله بسبب حملهم رايات ملّونة اعتقدوا أنها داعمة 

المهرجان  عروض  الهيب هوب"  لموسيقى  "مهرجان فلسطين  إدارة  ألغت  فيما  عين،  الميم  لمجتمع 

بسبب تهديدات أمنية. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٧/٧): القوات اإلسرائيلية تستهدف مراسًال ومصّوَرين بقنابل الغاز شرق نابلس 

"قدس"  شبكة  ومراسل  ياسين،  فادي  "فلسطين"  تلفزيون  مصّور  من  ُكًال  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 

اإلخبارية عبد الله بحش، والمصّور الحّر محمود فوزي بقنابل الغاز المسّيل للدموع، خالل تغطيتهم فعالية 

مناهضة لإلستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس. 

(٧/٩): شّبان يعتدون على فّنانين فلسطينيين وأجانب خالل مسيرة فّنية في رام الله

اعتدى عدد من الشبان في مدينة رام الله على مسيرة لمجموعة من الفّنانين المحليين واألجانب بالعصّي 

الشباب"، بسبب حملهم  الدولي لمسرح  بانتهاء "مهرجان عشتار  والحجارة والضرب والشتم، خالل االحتفال 

رايات ملّونة اعتقدوا أنها داعمة لمجتمع الميم عين.

فلسطين



٧

(٧/١٩): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي عامر أبو عرفة بعد دهم منزله في الخليل 

اعتقلت القوات اإلسرائيلية مراسل وكالة "قدس برس" اإلخبارية الصحافي عامر أبو عرفة بعد دهم منزله 

في قرية دير سامت في مدينة الخليل. 

(٧/٢٠): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي فيصل الرفاعي بعد استدعائه ودهم منزله شمال القدس 

اعتقلت القوات اإلسرائيلية الصحافي الحّر فيصل الرفاعي بعد يوم على اقتحام منزله في بلدة عناتا شمال 

للمقابلة.   القدس واستدعائه  شرقي 

ثائر الفاخوري بعد استدعائه في الخليل  (٧/٢١): المخابرات الفلسطينية تعتقل الصحافي 

اعتقل جهاز المخابرات الفلسطيني الصحافي الحّر ثائر الفاخوري بعد استدعائه للمقابلة في مقّر الجهاز في 

الخليل.  مدينة 

(٧/٢٥): القوات اإلسرائيلية تمنع مصّورًا و٣ مراسلين من تغطية هدم منزل أسيَرين غرب سلفيت

منعت القوات اإلسرائيلية ُكًال من مراسل قناة "الغد" خالد بدير، ومراسل شبكة "قدس" اإلخبارية عبد الله 

قرية  إلى  الوصول  من  عليوي،  أيمن  والمصّور  عمر  رائد  المراسل  ضّم  الذي  "معًا"  فضائية  وطاقم  بحش، 

قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت، لتغطية عملية هدم منزل األسيَرين يحيى مرعي ويوسف عاصي من 

القرية. 

(٧/٢٥): السلطات اإلسرائيلية تمنع الصحافية مجدولين حسونة من السفر عبر معبر الكرامة

السفر عبر معبر  الصحافية مجدولين حسونة من  التركية   "TRT" السلطات اإلسرائيلية مراسلة قناة  منعت 

الكرامة إلى األردن، من دون توضيح األسباب. 

(٧/٢٦): السلطات اإلسرائيلية تمنع الصحافي مجاهد السعدي من السفر ومخابرات السلطة ُتحّقق معه

األردن  بين  الكرامة  معبر  عبر  السفر  من  السعدي  مجاهد  الحّر  الصحافي  اٍإلسرائيلية  السلطات  منعت 

والضفة الغربية، من دون توضيح سبب المنع، كما حّققت معه حول عمله الصحافي بعد احتجازه لساعات. 

(٧/٢٧): القوات اإلسرائيلية تستهدف الصحافي حافظ أبو صبرا بقنبلة صوت قرب سلفيت

تغطيته  خالل  صوت،  بقنبلة  صبرا  أبو  حافظ  األردنية  "رؤيا"  قناة  مراسل  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 

المستوطنين شمال  ِقبل  الشارع من  إغالق  على  احتجاجًا  حارس  قرية كفل  أهالي  نّفذها  احتجاجية  تظاهرة 

غربي مدينة سلفيت.

(٧/٢٨): إلغاء "مهرجان فلسطين لموسيقى الهيب هوب" بسبب تهديدات أمنية

التالي  اليوم  في  عرضها  المقرر  المهرجان  عروض  هوب"  الهيب  لموسيقى  فلسطين  "مهرجان  إدارة  ألغت 

في مدينة بيت ساحور، بعد إبالغها من األجهزة األمنية بأن هناك مخاطر أمنية ُتهّدد المهرجان.



٨

قطاع غزة

واصلت القوات اإلسرائيلية اعتداءاتها على قطاع غزة خالل شهر تموز/يوليو ٢٠٢٢، حيث أصيب مدير 

عام شركة المجموعة اإلعالمية "ميديا غروب" الصحافي عاطف عيسى، يوم السبت ١٦  تموز/يوليو، 

إلى وقوع أضرار مادية  بالقرب من منزله وسط قطاع غزة، ما أدى  بشظية صاروخ استهدف موقعًا 

في منزله وإصابته بشظية في قدمه.

أراضي الـ٤٨

شهر  خالل  الـ٤٨  أراضي  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  اإلسرائيلية  االنتهاكات  استمرت 

تموز/يوليو ٢٠٢٢، إذ منعت الشرطة مراسلة شبكة "القسطل" اإلخبارية الصحافية براء شلودي من 

الصحافية  "فلسطين"  تلفزيون  مراسلة  تعّرضت  فيما  واضح،  دون سبب  األقصى من  المسجد  دخول 

من  تغطيتها  بسبب  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  على  بالقتل  وتهديد  تحريض  لحملة  مشرقي  سالم 

داخل الكنيست اإلسرائيلي. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٧/١): الصحافية سالم مشرقي تتعّرض لحملة تحريض وشتم وتهديد بالقتل

على  بالقتل  وتهديد  وشتم  تحريض  لحملة  مشرقي  سالم  الصحافية  "فلسطين"  تلفزيون  مراسلة  تعّرضت 

الكنيست اإلسرائيلي.  المباشرة من داخل  التلفزيونية  التواصل اإلجتماعي، بعد تغطيتها  مواقع 

(٧/٢٣): الشرطة اإلسرائيلية تمنع الصحافية براء شلودي من دخول األقصى

المسجد  براء شلودي من دخول  الصحافية  اإلخبارية  "القسطل"  اإلسرائيلية مراسلة شبكة  الشرطة  منعت 

أبعدتها عن األقصى لمدة  للمنع. وكانت قد  باحاته من دون سبب واضح  األقصى وتغطية األحداث داخل 

البلدة  في  بالمستوطنين  الخاصة  األعالم  مسيرة  تغطية  من  لمنعها  الماضي  حزيران/يونيو  خالل  أسبوع 

القديمة من القدس والمسجد األقصى، وبعد انتهاء قرار اإلبعاد استمرت بالتعامل معها كمبعدة.
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 ،٢٠٢٢ تموز/يوليو  شهر  خالل  انتهاكاتها  رصيد  في  قياسيًا  رقمًا  الديمقراطية  سوريا  قوات  سّجلت 

احتجز  الرقة، في حين  يوم واحد في  إعالميًا وصحافيًا في  ناشطًا   ١٦ األمنية  اعتقلت دورياتها  حيث 

يومين.  بعد  برًا  بلدها  إلى  ورّحلها  القامشلي  مطار  في  لبنانية  صحافية  السوري  النظام  عام  أمن 

فاستهدفت  الفلسطينيين،  والمصّورين  الصحافيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  وواصلت 

آخرين  أربعة  أيضًا  الغربية، حيث منعت  الضفة  اثنين في  واعتقلت  والصوت  الغاز  بقنابل  أربعة منهم 

وُمنعت  غزة،  على  بالقصف  صاروخ  بشظية  صحافي  أصيب  فيما  السفر،  من  واثنين  التغطية  من 

الـ٤٨،  أراضي  بالقتل في  وتهديد  تحريض  لحملة  أخرى  وتعّرضت  األقصى  المسجد  دخول  مراسلة من 

فلسطينيين  فّنانين  على  شّبان  واعتدى  صحافيًا،  الفلسطينية  السلطة  مخابرات  اعتقلت  حين  في 

ومراسل  صحافي  على  واعُتدي  هوب.  الهيب  لموسيقى  عروض  ُألغيت  كما  الله،  رام  في  وأجانب 

جلسة  تغطية  من  الصحافيون  وُمنع  منشور  بسبب  األردن  في  ناشطة  وُسجنت  لبنان،  في  ومصّور 

وزارية.  نيابية 

اإلعالمية  الحريات  الدفاع عن  التي يغطيها مركز  األربعة  البلدان  االنتهاكات في كل من  تفاصيل  أما 

والثقافية "سكايز"، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين، فجاءت على الشكل اآلتي: 

في لبنان، لم تهدأ االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر تموز/يوليو ٢٠٢٢، وكان أخطرها 

ومحاولة  بالشتم  بيروت  في  النبع  رأس  منطقة  في  ضو  نوفل  والكاتب  الصحافي  من  ُكّل  على  االعتداء 

زناتي  محمد  المراسل  ضّم  الذي  إنترناشونال"  بيروت  "صوت  منّصة  وطاقم   ،(٧/٢٠) سيارته  من  إخراجه 

الجنوب  في  السكسكية  في  فقيه  مستشفى  أمام  احتجاجية  وقفة  تغطيتهما  بعد  فواز  يوسف  والمصّور 

.(٧/٢٢)

والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  انتهاكاتها  وتيرة  "قسد"  الديمقراطية  سوريا  قوات  زادت  سوريا،  وفي 

أماكن  دهم  إثر  وصحافيًا،  إعالميًا  ناشطًا   ١٦ األمنية  دورياتها  اعتقلت  حيث   ،٢٠٢٢ تموز/يوليو  شهر  خالل 

السورية"  "اإلخبارية  قناة  مراسل  أعلن  حين  في   ،(٧/٣٠) سوريا  شرقي  شمال  الرقة  مدينة  في  تواجدهم 

محمد الصغير إضرابه عن الطعام في سجن غويران الذي تديره "قسد" في الحسكة والمعتقل فيه منذ نحو 

ثالث سنوات (٧/١٨). أما األمن العام السوري فقد احتجز الصحافية في جريدة "نداء الوطن" اللبنانية نوال 

نصر في مطار القامشلي ومنعها من الدخول لتغطية الذكرى العاشرة إلنطالقة ثورة ١٩ تموز (٧/١٧) وتّم 

نقلها إلى مطار الشام جوًا وإعادتها بّرًا إلى بلدها بعد يومين.

المختصر التقرير 



١٠

رئيس مجلس  ٢٠٢٢، حيث مَنع  تموز/يوليو  العمل اإلعالمي خالل شهر  التضييق على  تواَصل  األردن،  وفي 

التي  الرسمية  الجلسة غير  الدغمي مندوبي وسائل اإلعالم من حضور وتغطية  الكريم  النواب األردني عبد 

جمعت مجلَسي النواب والوزراء (٧/٢٧)، فيما قّرر مّدعي عام شمال عّمان توقيف الناشطة سمية أبو نبعة 

أسبوعين بسبب منشور، والتي أعلنت اإلضراب عن الطعام فور توقيفها في سجن "ماركا" (٧/٢٦).

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

شبكة  ومراسل  ياسين،  فادي  "فلسطين"  تلفزيون  مصّور  من  كّالً  فاستهدفت   ،٢٠٢٢ تموز/يوليو  شهر 

"قدس" اإلخبارية عبد الله بحش، والمصّور الحّر محمود فوزي بقنابل الغاز المسّيل للدموع (٧/٧)، ومراسل 

قناة "رؤيا" األردنية حافظ أبو صبرا بقنبلة صوت (٧/٢٧)، كما اعتقلت مراسل وكالة  "قدس برس" اإلخبارية 

الصحافي عامر أبو عرفة بعد دهم منزله في الخليل (٧/١٩)، والصحافي الحّر فيصل الرفاعي بعد يوم على 

اقتحام منزله (٧/٢٠). ومنعت المراسل عبد الله بحش ومراسل قناة "الغد" خالد بدير وطاقم فضائية "معًا" 

مدينة  غرب  حسان  بني  قراوة  قرية  إلى  الوصول  من  عليوي،  أيمن  والمصّور  عمر  رائد  المراسل  ضّم  الذي 

سلفيت لتغطية هدم منزل أسيَرين (٧/٢٥)، في حين منعت السلطات اإلسرائيلية ُكًال من مراسلة قناة "تي 

السفر عبر  (٧/٢٦) من  السعدي  الحّر مجاهد  (٧/٢٥) والصحافي  الصحافية مجدولين حسونة  التركية  أر تي" 

معبر الكرامة إلى األردن. 

بعد  الفاخوري  ثائر  الحّر  الصحافي  الفلسطينية  المخابرات  اعتقال  ُسّجل  فقد  الفلسطيني،  الداخل  في  أما 

فّنانين  على  الشبان  من  عدد  اعتدى  كما   ،(٧/٢١) الخليل  مدينة  في  الجهاز  مقّر  في  للمقابلة  استدعائه 

فلسطينيين وأجانب خالل مسيرة فّنية في رام الله بسبب حملهم رايات ملّونة اعتقدوا أنها داعمة لمجتمع 

بسبب  المهرجان  عروض  هوب"  الهيب  لموسيقى  فلسطين  "مهرجان  إدارة  ألغت  فيما   ،(٧/٩) عين  الميم 

تهديدات أمنية (٧/٢٨).

حيث   ،٢٠٢٢ تموز/يوليو  شهر  خالل  القطاع  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  واصلت  غزة،  قطاع  وفي 

صاروخ  بشظية  عيسى،  عاطف  الصحافي  غروب"  "ميديا  اإلعالمية  المجموعة  شركة  عام  مدير  أصيب 

وإصابته  منزله  في  مادية  أضرار  وقوع  إلى  أدى  ما  غزة،  قطاع  وسط  منزله  من  بالقرب  موقعًا  استهدف 

بشظية في قدمه (٧/١٦).

وفي أراضي الـ٤٨، استمرت االنتهاكات اإلسرائيلية على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر تموز/يوليو 

المسجد  دخول  من  شلودي  براء  الصحافية  اإلخبارية  "القسطل"  شبكة  مراسلة  الشرطة  منعت  إذ   ،٢٠٢٢

األقصى من دون سبب واضح (٧/٢٣)، فيما تعّرضت مراسلة تلفزيون "فلسطين" الصحافية سالم مشرقي 

الكنيست  داخل  من  تغطيتها  بسبب  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  على  بالقتل  وتهديد  تحريض  لحملة 

اإلسرائيلي (٧/١).
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