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

االنتهاكات بحّق الصحافّيين والمصّورين والناشطين والفّنانين خالل شهر أيار/مايو ٢٠٢٢، في البلدان 

األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.

فقد زادت القوات اإلسرائيلية نقطة سوداء إلى سجّلها الدموي على الساحة الفلسطينية، مع قتلها 

عمدًا مراسلة قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية شيرين أبو عاقلة برصاصة في رأسها خالل تغطيتها 

خمسة  على  الجنود  اعتدى  كما  ظهره،  في  مماثلة  برصاصة  زميلها  أصيب  فيما  جنين  مخيم  اقتحام 

الشرطة اإلسرائيلية  انتهاكات  آخرين، فيما طاولت  صحافّيين ومصّورين، والمستوطنون على خمسة 

الـ٤٨.  أراضي  في  المستوطنين  من  وبمشاركة  فلسطينيًا  ومصّورًا  صحافيًا   ١٨ من  أكثر  واعتداءاتها 

أغنية، ورفضت  أجهزة "حماس" في غزة مع مطرب وخمسة مساعدين وأجبرتهم على محو  وحققت 

محكمتها استئناف حكم بحق صحافي بعد عشرة تأجيالت، وقّيدت إدارة "فايسبوك" و"تويتر" و"تيك 

وُمنع  لبنان  في  ومراسل  وصحافية  مصّوَرين  على  واعُتدي  ومصّوَرين.  صحافّيين   ٦ حسابات  توك" 

وتعّرضت  أيار/مايو،   ١٥ في  النيابية  االنتخابات  تغطية  خالل  سيما  ال  المباشر،  البث  من  قناة  طاقم 

في  إلكترونية  صحيفة  موقع  وُحجب  غيابي.  حكم  في  إعالمي  وُأدين  وشتم  تنّمر  لحملة  صحافية 

األردن، واعُتقل ناشطان إعالميان في سوريا وُحذف تقرير مصّور وتعّرض صحافي للتهّجم.

 

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:

٢

المقدمة



٣

الغربية الضفة 

مجمل  على  عاقلة  أبو  شيرين  "الجزيرة"  قناة  مراسلة  اإلسرائيلية  القوات  قتل  جريمة  طغت 

بعد   ،٢٠٢٢ أيار/مايو  شهر  خالل  الغربية  الضفة  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات 

رأسها  إصابتها في  إثر  إلى مقتلها  أدى  الحّي، ما  بالرصاص  المنتج علي سمودي  استهدافها وزميلها 

الجنود اإلسرائيليين مخيم جنين شمال  وإصابة سمودي برصاصة في ظهره، خالل تغطيتهما اقتحام 

الغربية.  الضفة 

وقد تواصلت االعتداءات على الصحافيين والمصّورين الفلسطينيين، فاستهدف الجنود اإلسرائيليون 

ومراسل  شاويش  أبو  أشرف  والمصّور  خويرة  سامر  المراسل  ضّم   الذي  ميديا"  "جي  وكالة  طاقم 

"الوكالة  مصّور  على  واعتدوا  الحّي،  بالرصاص  الحيط  سقف  معتصم  اإلخبارية"  "قدس  شبكة 

الفرنسية" حازم بدر بالدفع والركل، واحتجزوا مصّور وكالة "سيبا" األميركية ناصر اشتية ومنعوه من 

استكمال التصوير. فيما اعتدى مستوطنون على طاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضّم المراسل أحمد 

شاور والمصّور بشار نزال بالضرب، وحاولوا دْهس مصّور "وكالة الصحافة الفرنسية" في مدينة نابلس 

جعفر اشتية، فضًال عن تهديدهم طاقم قناة "الغد" الذي ضّم المراسل رائد الشريف والمصّور جميل 

القناة وسيارة وكالة "رويترز". وفي ما  بالرصاص، كما قاموا بتكسير زجاج سيارة  بالقتل رميًا  سلهب 

التفاصيل: أبرز  يلي 

(٥/١٠): مستوطنون يعتدون على طاقم تلفزيون "فلسطين" بالضرب قرب قلقيلية

نزال  بشار  والمصّور  شاور  أحمد  المراسل  ضّم  الذي  "فلسطين"  تلفزيون  طاقم  على  مستوطنون  اعتدى 

الضفة  غرب  شمال  قلقيلية  مدينة  قرب  عزون  قرية  في  للمستوطنين  تجّمعًا  تغطيتهما  خالل  بالضرب، 

الغربية.

(٥/١١): مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" الصحافية شيرين أبو عاقلة على يد القوات اإلسرائيلية

أبو  شيرين  المراسلة  ضّم  الذي  الغربية  الضفة  في  "الجزيرة"  قناة  طاقم  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 

وإصابة  رأسها،  إصابتها في  إثر  عاقلة  أبو  مقتل  إلى  أدى  ما  الحّي،  بالرصاص  علي سمودي  والمنتج  عاقلة 

سمودي برصاصة في ظهره، خالل تغطيتهما اقتحام الجنود اإلسرائيليين مخيم جنين شمال الضفة الغربية. 

ردينة،  أبو  نبيل  اإلعالم  وزير  الوزراء  رئيس  ونائب  الخطيب  أكرم  المستشار  الفلسطيني  العام  النائب  وأعلن 

النيابة  تحقيق  نتائج  أن  عاقلة،  أبو  مقتل  من  يومًا   ١٥ بعد  الله  رام  مدينة  في  عقد  صحافي  مؤتمر  خالل 

العامة الفلسطينية بقضية مقتل أبو عاقلة خلصت إلى التأكيد أن القوات اإلسرائيلية استهدفت أبو عاقلة 

القتل". "بشكل مباشر ومتعّمد وبنّية 

فلسطين



٤

(٥/١٣): القوات اإلسرائيلية تستهدف طاقم وكالة "جي ميديا" بالرصاص الحّي في مخيم جنين

المراسل سامر خويرة والمصّور أشرف  الذي ضّم   القوات اإلسرائيلية طاقم وكالة "جي ميديا"  استهدفت 

جنين  مخيم  في  واقتحامه  الشبان  أحد  بيت  الجنود  محاصرة  تغطيتهما  خالل  الحّي،  بالرصاص  شاويش  أبو 

الغربية. الضفة  شمال 

(٥/١٣): مستوطنون ُيهّددون طاقم قناة "الغد" بالقتل في الخليل

رميًا  بالقتل  سلهب  جميل  والمصّور  الشريف  رائد  المراسل  ضّم  الذي  "الغد"  قناة  طاقم  مستوطنون  هّدد 

محّلة  فعالية في  تغطيتهما  "رويترز"، خالل  وكالة  القناة وسيارة  زجاج سيارة  بتكسير  قاموا  كما  بالرصاص، 

الخليل. مسافر يطا جنوب 

(٥/١٦): القوات اإلسرائيلية تحتجز المصّور ناصر اشتية وتمنعه من استكمال التغطية قرب سلفيت

استكمال  من  ومنعته  اشتية  ناصر   (SIPA) األميركية  "سيبا"  وكالة  مصّور  اإلسرائيلية  القوات  احتجزت 

التصوير، خالل تغطيته المواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين في قرية كفل حارس قرب مدينة سلفيت.

(٥/١٧): مستوطنون يحاولون دْهس المصّور جعفر اشتية في نابلس

تواجده  خالل  اشتية،  جعفر  نابلس  مدينة  في  الفرنسية"  الصحافة  "وكالة  مصّور  دْهس  مستوطنون  حاول 

في بلدة حوارة جنوبي نابلس لتغطية عملية إطالق نارعلى مواطن فلسطيني.

(٥/٢٣): القوات اإلسرائيلية تعتدي على المصّور حازم بدر في الخليل

تظاهرة  تغطيته  والركل، خالل  بالدفع  بدر  حازم  الفرنسية"  "الوكالة  اإلسرائيلية على مصّور  القوات  اعتدت 

احتجاجية ضد أعمال الحفريات التي تنّفذها إسرائيل داخل الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل.

(٥/٢٩): القوات اإلسرائيلية تستهدف المراسل معتصم سقف الحيط بالرصاص الحّي في رام الله

استهدفت القوات اإلسرائيلية مراسل شبكة "قدس اإلخبارية" معتصم سقف الحيط بالرصاص الحّي، خالل 

الله  رام  لمحافظة  الشمالي  المدخل  على  فلسطينيين  شّبان  وبين  بينها  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته 

والبيرة.



٥

في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  وتيرة  االسرائيلية  الشرطة  صّعدت 
أبو  شيرين  "الجزيرة"  قناة  مراسلة  تشييع  خالل  سّيما  وال   ،٢٠٢٢ أيار  شهر  خالل  الـ٤٨  أراضي 
للدموع،  المسّيل  والغاز  الصوت  بقنابل  فاستهدفتهم  القدس،  في  األعالم  ومسيرة  عاقلة 
عليهم  اإلعتداء  عن  فضًال  المياه،  وقناني  المياه،  وخراطيم  الفلفل  وغاز  المّطاطي،  والرصاص 
بالضرب المبرح وبمشاركة من المستوطنين، فأصيب ُكّل من المصّور الحّر أحمد جالجل، مراسلة 
جويحان،  دياال  الجديدة"  "الحياة  مراسلة صحيفة  ملحم،  أحالم  األردنية  "التاج"  وإذاعة  تلفزيون 
أبو رموز، مراسلة تلفزيون "الغد" نسرين سالم،  مراسلة موقع "ميدان القدس "اإلخباري براءة 
مراسلة  حجازي،  نوال  مباشر  "الجزيرة"  قناة  مراسلة  جرادات،  أحمد  "العربي"  تلفزيون  مراسل 
"الميادين"  قناة  غزالة، طاقم  أبو  ميساء  "معًا"   وكالة  مراسلة  عودة،  ليلي   "٢٤ "فرانس  قناة 
الذي ضّم المراسلة هناء محاميد والمصّور وهبة مكية، طاقم موقع "العربي الجديد" الذي ضّم 
بخاري، ومدير موقع "صفد  الحّر وسام  المصّور  ربه والمصّور علي ديواني،  المراسل محمد عبد 
غرابلة،  أحمد  الفرنسية"  الصحافة  "وكالة  مصّور  منعت  فيما  الصفدي،  أحمد  الصحافي  ميديا" 
دخول  من  غليان  محمود  برس"  "أسوشيتد  وكالة  ومصّور  عوض،  عمار  "رويترز"  وكالة  ومصّور 

المسجد األقصى للتغطية. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٥/٥): شرطي إسرائيلي يعتدي على المصّور أحمد جالجل في المسجد األقصى

اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته  بقوة، خالل  أحمد جالجل  الحّر  المصّور  دفع  على  إسرائيلي  أقدم شرطي 

بين شبان فلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية في المسجد األقصى في القدس.

(٥/١٣): الشرطة اإلسرائيلية تعتدي على الصحافيين وموكب تشييع شيرين أبو عاقلة في القدس

اعتدت الشرطة اإلسرائيلية على موكب تشييع مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة بالهراوات والدفع 

واالستهداف بقنابل الصوت، وعلى الطواقم الصحافية المتواجدة في المكان وعرقلت عملها خالل تغطية 

الكاثوليك ثم مقبرة صهيون في  الروم  الفرنسي وصوًال إلى كنيسة  التشييع الذي انطلق من المستشفى 

القدس.

(٥/١٣): الشرطة اإلسرائيلية تعتدي على الصحافية أحالم ملحم بالضرب في القدس

بالعصي،  بالضرب  ملحم  أحالم  األردنية  "التاج"  وإذاعة  تلفزيون  مراسلة  على  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتدت 

أثناء تواجدها بالقرب من شاب تعّرض للضرب على أيدي عناصر الشرطة، إثر انتهاء مراسم تشييع الصحافية 

شيرين أبو عاقلة عند باب الخليل في القدس. 

(٥/١٦): الشرطة اإلسرائيلية تستهدف ٤ صحافيين بقنابل الصوت والغاز وخراطيم المياه في القدس

موقع  ومراسلة  جويحان،  دياال  الجديدة"  "الحياة  صحيفة  مراسلة  من  ُكًال  اإلسرائيلية  الشرطة  استهدفت 

والقنابل  الصوت  بقنابل  سالم،  نسرين  "الغد"  تلفزيون  ومراسلة  رموز،  أبو  براءة  "اإلخباري  القدس  "ميدان 

الشاب  جنازة  تغطيتهم  خالل  المياه،  بخراطيم  جرادات  أحمد  "العربي"  تلفزيون  ومراسل  للدموع،  المسيلة 

وليد الشريف في مقبرة المجاهدين في القدس.

أراضي الـ٤٨



٦

(٥/١٣): القوات اإلسرائيلية تستهدف طاقم وكالة "جي ميديا" بالرصاص الحّي في مخيم جنين

المراسل سامر خويرة والمصّور أشرف  الذي ضّم   القوات اإلسرائيلية طاقم وكالة "جي ميديا"  استهدفت 

جنين  مخيم  في  واقتحامه  الشبان  أحد  بيت  الجنود  محاصرة  تغطيتهما  خالل  الحّي،  بالرصاص  شاويش  أبو 

الغربية. الضفة  شمال 

(٥/١٣): مستوطنون ُيهّددون طاقم قناة "الغد" بالقتل في الخليل

رميًا  بالقتل  سلهب  جميل  والمصّور  الشريف  رائد  المراسل  ضّم  الذي  "الغد"  قناة  طاقم  مستوطنون  هّدد 

محّلة  فعالية في  تغطيتهما  "رويترز"، خالل  وكالة  القناة وسيارة  زجاج سيارة  بتكسير  قاموا  كما  بالرصاص، 

الخليل. مسافر يطا جنوب 

(٥/١٦): القوات اإلسرائيلية تحتجز المصّور ناصر اشتية وتمنعه من استكمال التغطية قرب سلفيت

استكمال  من  ومنعته  اشتية  ناصر   (SIPA) األميركية  "سيبا"  وكالة  مصّور  اإلسرائيلية  القوات  احتجزت 

التصوير، خالل تغطيته المواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين في قرية كفل حارس قرب مدينة سلفيت.

(٥/١٧): مستوطنون يحاولون دْهس المصّور جعفر اشتية في نابلس

تواجده  خالل  اشتية،  جعفر  نابلس  مدينة  في  الفرنسية"  الصحافة  "وكالة  مصّور  دْهس  مستوطنون  حاول 

في بلدة حوارة جنوبي نابلس لتغطية عملية إطالق نارعلى مواطن فلسطيني.

(٥/٢٣): القوات اإلسرائيلية تعتدي على المصّور حازم بدر في الخليل

تظاهرة  تغطيته  والركل، خالل  بالدفع  بدر  حازم  الفرنسية"  "الوكالة  اإلسرائيلية على مصّور  القوات  اعتدت 

احتجاجية ضد أعمال الحفريات التي تنّفذها إسرائيل داخل الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل.

(٥/٢٩): القوات اإلسرائيلية تستهدف المراسل معتصم سقف الحيط بالرصاص الحّي في رام الله

استهدفت القوات اإلسرائيلية مراسل شبكة "قدس اإلخبارية" معتصم سقف الحيط بالرصاص الحّي، خالل 

الله  رام  لمحافظة  الشمالي  المدخل  على  فلسطينيين  شّبان  وبين  بينها  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته 

والبيرة.



٧

قطاع غزة

أيار/مايو  شهر  خالل  غزة  قطاع  في  والفنانين  الصحافّيين  على  التضييق  "حماس"  حركة  أجهزة  تابعت 

"صوال"  استوديو  في  والمطرب  والملّحن  الموسيقي  الموّزع  مع  العامة  المباحث  جهاز  فحّقق   ،٢٠٢٢

حذفها،  على  وأجبرتهم  تراثية"  "أغاني  كليب  فيديو  إنتاج  على  القائمين  من  وخمسة  الدريملي  مسعود 

بتهمة  إيهاب فسفوس  الصحافي  بحّق  الصادر  الحكم  استئناف  خانيونس طلب  في حين رفضت محكمة 

"سوء استعمال التكنولوجيا"، بعد ١٤ يومًا من تأجيلها جلسة االستئناف للمرة العاشرة.

 ٦ حسابات  توك"  و"تيك  و"تويتر"  "فايسبوك"  االجتماعي  التواصل  مواقع  إدارة  قّيدت  ذلك،  إلى 

صحافّيين ومصّوَرين في القطاع بحجة "انتهاكهم معايير النشر". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٥/٧): مواقع التواصل اإلجتماعي ُتقّيد حسابات ٦ صحافّيين ومصّوَرين في غزة

٦ صحافّيين ومصّوَرين  التواصل االجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" و"تيك توك" حسابات  إدارة مواقع  قّيدت 

يوسف  الصحافي  اللبنانية  "النهار"  صحيفة  مراسل  وهم:  النشر"،  معايير  "انتهاكهم  بحجة  غزة،  قطاع  في 

البريطانية رشدي أبو العوف، مراسلة صحيفة "الرسالة" روال أبو   (BBC) "فارس، مراسل قناة "بي بي سي

رمضان،  أشرف  الفلسطيني  اإلعالمي  التجمع  في  الصحافي  المبحوح،  سماح  الحّرة  الصحافية  هاشم، 

الصحافية الحّرة والناشطة كاري ثابت، المصّور الرياضي لصحيفة "األيام" يوسف بعلوشة والمصّور الحّر رامز 

حّبوب.

(٥/١٠): محكمة خانيونس تؤّجل جلسة الصحافي إيهاب فسفوس مرة عاشرة

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

التكنولوجيا،  استعمال  بسوء  المّتهم  إيهاب فسفوس،  والصحافي  المصّور  على  بالحكم  الخاصة  االستئناف 

عدم  وبالتالي  االستئناف  طلب  رفض  المذكور  التاريخ  في  قررت  ولكنها  بالحكم.  للنطق  أيار/مايو   ٢٤ إلى 

إلغاء الحكم الصادر بحّقه في ٨ شباط/ فبراير ٢٠٢١.

(٥/٢٢): "المباحث" تستدعي الملّحن مسعود الدريملي وخمسة مساعدين وتجبرهم على حذف أغنية

والملّحن  الموسيقي  الموّزع  مع  غزة  "حماس" في قطاع  حركة  لحكومة  التابع  العامة  المباحث  جهاز  حّقق 

"أغاني   كليب  فيديو  إنتاج  على  القائمين  من  وخمسة  الدريملي  مسعود  "صوال"  استوديو  في  والمطرب 

الغناء  في  مشاركتها  أن  بحّجة  انجيلي  وفاء  الفتاة  بينهم  ومن  استدعائهم،  من  أيام  ثالثة  بعد  تراثية"، 

ممنوعة، وأنهم لم يحصلوا على ترخيص لتصوير األغنية، كما تّم إجبارهم على حذف األغنية والتوقيع على 

تعّهد بعدم تنفيذ أي عمل غنائي إال بموافقة الجهاز.



وكان   ،٢٠٢٢ أيار/مايو  شهر  خالل  لبنان  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تعّددت 

الله" خالل  يد مناصري "حزب  للضرب على  ُكّل من مصّور منّصة "ميغافون" حسين بصل  أبرزها تعّرض 

الموقع  تحرير  رئيسة  ضّم  الذي  والعالم"  "لبنان  الجنوب، وطاقم موقع  االقتراع في  عملية  تغطيته 

خالل  اللبناني  الجيش  من  عناصر  أيدي  على  للضرب  غارابد  أندريه  والمصّور  حمود  سارة  اإلعالمية 

بسبب خالف  بالضرب  ماهر قمر  "المنار"  قناة  على مراسل  اإلعتداء  تم  حين  تظاهرة، في  تغطيتهما 

على أحقية المرور.

عنداري  سلمان  المراسل  ضّم  الذي  نيوز"  "سكاي  قناة  عمل  فريق  األمنية  القوى  منعت  ذلك،  إلى 

تعّرضت  بينما  الدكوانة،  في  اقتراع  قلم  داخل  من  مباشر  بّث  في  الخروج  من  حنون  محمد  والمصّور 

الصحافية إيفانا الخوري لحملة شتم وتنّمر على "فايسبوك" بسبب منشور تنتقد فيه اعتداء مناصري 

"حزب الله" على المصّور حسين بصل. وأصدرت محكمة المطبوعات حكمًا غيابيًا بإدانة اإلعالمي رياض 

طوق بتهمة "القدح والذم". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٥/١٢): محكمة المطبوعات ُتصدر حكمًا غيابيًا بحق اإلعالمي رياض طوق

 (MTV) "أصدرت محكمة المطبوعات حكمًا غيابيًا بإدانة مقّدم برنامج "بإسم الشعب" على قناة "أم تي في

ليرة  ماليين  خمسة  بمبلغ  وتغريمه  أشهر   ٣ مدة  وحبسه  والذم"،  "القدح  بتهمة  طوق،  رياض  اإلعالمي 

إلى  ُيصار  أن  على  لبنانية،  ليرة  ماليين  خمسة  بقيمة  بالغرامة  اإلكتفاء  إلى  تخفيفًا  العقوبة  وإنزال  لبنانية، 

حبسه يومًا واحدًا مقابل كل عشرة آالف ليرة لبنانية عند تخّلفه عن دفعه، وإلزامه دفع مبلغ مالي للمدعي 

تفاصيل  أو  المحاكمة  بموعد  يتبّلغ  لم  أنه  أعلن  طوق  أن  علمًا  به.  والضررالالحق  العطل  عن  كتعويض 

الشكوى أو الجهة المّدعية.

(٥/١٤): المرّشح نعمة افرام يّدعي على موقع "ليبانون ديبايت" وناشره الصحافي ميشال قنبور

النائب المستقيل نعمة افرام  بدعوى مستعجلة  ـ جبيل  القانوني للمرّشح عن دائرة كسروان  تقّدم الوكيل 

"نشر  بتهمة  الصحافي ميشال قنبور،  (LebanonDebate) وناشره  ديبايت"  "ليبانون  اإلخباري  الموقع  بحّق 

العملّية  مجرى  على  والتأثير  السمعة،  تشويه  قصد  مع  واضحان  وتجنٍّ  افتراء  وفيه  وملّفق،  كاذب  خبر 

االنتخابية  الماكينة  رئيس  "توقيف  عنوان  تحت  خبر  خلفية  على  االنتخابي"،  الصمت  فترة  في  االنتخابّية 

الفرام". 

(٥/١٥): القوى األمنية تمنع طاقم "سكاي نيوز" من البّث المباشر من داخل قلم اقتراع في الدكوانة

محمد  والمصّور  عنداري  سلمان  المراسل  ضّم  الذي  نيوز"  "سكاي  قناة  عمل  فريق  األمنية  القوى  منعت 

بحّجة  الدكوانة،  في  الصناعي  الفني  المعهد  في  اإلقتراع  قلم  داخل  من  مباشر  بّث  في  الخروج  من  حنون 

عدم حصولهما على ترخيص للبث المباشر"، علمًا أنه كان بحوزتهما ترخيص للتغطية.

٨

في  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  وتيرة  االسرائيلية  الشرطة  صّعدت 
أبو  شيرين  "الجزيرة"  قناة  مراسلة  تشييع  خالل  سّيما  وال   ،٢٠٢٢ أيار  شهر  خالل  الـ٤٨  أراضي 
للدموع،  المسّيل  والغاز  الصوت  بقنابل  فاستهدفتهم  القدس،  في  األعالم  ومسيرة  عاقلة 
عليهم  اإلعتداء  عن  فضًال  المياه،  وقناني  المياه،  وخراطيم  الفلفل  وغاز  المّطاطي،  والرصاص 
بالضرب المبرح وبمشاركة من المستوطنين، فأصيب ُكّل من المصّور الحّر أحمد جالجل، مراسلة 
جويحان،  دياال  الجديدة"  "الحياة  مراسلة صحيفة  ملحم،  أحالم  األردنية  "التاج"  وإذاعة  تلفزيون 
أبو رموز، مراسلة تلفزيون "الغد" نسرين سالم،  مراسلة موقع "ميدان القدس "اإلخباري براءة 
مراسلة  حجازي،  نوال  مباشر  "الجزيرة"  قناة  مراسلة  جرادات،  أحمد  "العربي"  تلفزيون  مراسل 
"الميادين"  قناة  غزالة، طاقم  أبو  ميساء  "معًا"   وكالة  مراسلة  عودة،  ليلي   "٢٤ "فرانس  قناة 
الذي ضّم المراسلة هناء محاميد والمصّور وهبة مكية، طاقم موقع "العربي الجديد" الذي ضّم 
بخاري، ومدير موقع "صفد  الحّر وسام  المصّور  ربه والمصّور علي ديواني،  المراسل محمد عبد 
غرابلة،  أحمد  الفرنسية"  الصحافة  "وكالة  مصّور  منعت  فيما  الصفدي،  أحمد  الصحافي  ميديا" 
دخول  من  غليان  محمود  برس"  "أسوشيتد  وكالة  ومصّور  عوض،  عمار  "رويترز"  وكالة  ومصّور 

المسجد األقصى للتغطية. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٥/٥): شرطي إسرائيلي يعتدي على المصّور أحمد جالجل في المسجد األقصى

اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته  بقوة، خالل  أحمد جالجل  الحّر  المصّور  دفع  على  إسرائيلي  أقدم شرطي 

بين شبان فلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية في المسجد األقصى في القدس.

(٥/١٣): الشرطة اإلسرائيلية تعتدي على الصحافيين وموكب تشييع شيرين أبو عاقلة في القدس

اعتدت الشرطة اإلسرائيلية على موكب تشييع مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة بالهراوات والدفع 

واالستهداف بقنابل الصوت، وعلى الطواقم الصحافية المتواجدة في المكان وعرقلت عملها خالل تغطية 

الكاثوليك ثم مقبرة صهيون في  الروم  الفرنسي وصوًال إلى كنيسة  التشييع الذي انطلق من المستشفى 

القدس.

(٥/١٣): الشرطة اإلسرائيلية تعتدي على الصحافية أحالم ملحم بالضرب في القدس

بالعصي،  بالضرب  ملحم  أحالم  األردنية  "التاج"  وإذاعة  تلفزيون  مراسلة  على  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتدت 

أثناء تواجدها بالقرب من شاب تعّرض للضرب على أيدي عناصر الشرطة، إثر انتهاء مراسم تشييع الصحافية 

شيرين أبو عاقلة عند باب الخليل في القدس. 

(٥/١٦): الشرطة اإلسرائيلية تستهدف ٤ صحافيين بقنابل الصوت والغاز وخراطيم المياه في القدس

موقع  ومراسلة  جويحان،  دياال  الجديدة"  "الحياة  صحيفة  مراسلة  من  ُكًال  اإلسرائيلية  الشرطة  استهدفت 

والقنابل  الصوت  بقنابل  سالم،  نسرين  "الغد"  تلفزيون  ومراسلة  رموز،  أبو  براءة  "اإلخباري  القدس  "ميدان 

الشاب  جنازة  تغطيتهم  خالل  المياه،  بخراطيم  جرادات  أحمد  "العربي"  تلفزيون  ومراسل  للدموع،  المسيلة 

وليد الشريف في مقبرة المجاهدين في القدس.

لبنان



(٥/١٥): القوى األمنية تمنع طاقم "سكاي نيوز" من البّث المباشر من داخل قلم اقتراع في الدكوانة

محمد  والمصّور  عنداري  سلمان  المراسل  ضّم  الذي  نيوز"  "سكاي  قناة  عمل  فريق  األمنية  القوى  منعت 

بحّجة  الدكوانة،  في  الصناعي  الفني  المعهد  في  اإلقتراع  قلم  داخل  من  مباشر  بّث  في  الخروج  من  حنون 

عدم حصولهما على ترخيص للبث المباشر"، علمًا أنه كان بحوزتهما ترخيص للتغطية.

(٥/١٥): مناصرو "حزب الله" يعتدون على المصّور حسين بصل في بلدة أنصار الجنوبية

اعتدى مناصرو "حزب الله"على مصّور منّصة "ميغافون" حسين بصل بالضرب، خالل تغطيته عملية االقتراع 

لالنتخابات النيابية أمام مكتب الئحة "معًا نحو التغيير" في بلدة أنصار في الجنوب، واستطاعت عناصر من 

الجيش اللبناني التي تدخلت الحقًا من إخراج بصل من المكان.

(٥/١٥): االعتداء على مراسل قناة "المنار" ماهر قمر في مشغرة وتكسير سيارة الطاقم

أحد  في  النيابية  اإلنتخابات  لتغطية  توّجهه  خالل  بالضرب  لالعتداء  قمر  ماهر  "المنار"  قناة  مراسل  تعّرض 

أنحاء جسده،  برضوض في مختلف  إصابته  إلى  أدى  ما  الغربي،  البقاع  بلدة مشغرة في  اإلقتراع في  مراكز 

وذلك بسبب خالف على أحقية المرور، كما عمد المعتدون إلى تكسير سيارة طاقم القناة.

 

(٥/١٨): الصحافية إيفانا الخوري تتعّرض لحملة شتم وتنّمر على "فايسبوك" بسبب منشور

خلفية  على  "فايسبوك"،  على  وتنّمر  شتم  لحملة  الخوري  إيفانا  "السياسة"  موقع  في  الصحافية  تعّرضت 

منشور لها تنتقد فيه مناصري "حزب الله" الذين تعّرضوا لمصّور منّصة "ميغافون" حسين بصل وحاصروه مع 

مجموعة من الشبان في مركز "معًا نحو التغيير" في بلدة أنصار في الجنوب خالل عملية االقتراع لالنتخابات 

النيابية.

(٥/٢٦): عسكريون يعتدون على اإلعالمية سارة حمود والمصّور أندريه غارابد في ساحة الشهداء

الموقع  تحرير  رئيسة  ضّم  الذي  والعالم"  "لبنان  موقع  طاقم  على  اللبناني  الجيش  من  عناصر  اعتدت 

أحد  بين  وقع  إشكاًال  تغطيتهما  خالل  المبرح،  بالضرب  غارابد  أندريه  والمصّور  حمود  سارة  اإلعالمية 

المتظاهرين وعسكري في ساحة الشهداء في بيروت.

٩



١٠

وكان   ،٢٠٢٢ أيار/مايو  شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت 

محمود  اإلعالمي  الناشط  المعاِرض  السوري  للجيش  التابعة  العسكرية  الشرطة  اعتقال  أبرزها 

في  األحمد  وسام  اإلعالمي  الناشط  الديمقراطية  سوريا  وقوات  عفرين،  في  أيام  ستة  الدمشقي 

التجارة السورية عمرو سالم على الصحافي المتقاعد بسام غبرة  الرقة، في حين تهّجم مرافقو وزير 

يلي  ما  بّثه. وفي  إثر  المعتقلين  أهالي  تقريرًا مصّورًا مع  إم"  إف  إذاعة "شام  في دمشق، وحذفت 

التفاصيل: أهم 

(٥/١): مرافقو وزير التجارة السورية يتهّجمون على الصحافي المتقاعد بسام غبرة في دمشق

الحكومة  في  المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزير  مرافقي  أن  غبرة،  غيالن  السوري  اإلعالمي  أعلن   

السورية عمرو سالم، تهّجموا عند الساعة الثالثة بعد الظهر على اإلعالمي السبعيني المتقاعد بسام غبرة 

"الذي كان يصطف بدوره ضمن دور الذل"، في انتظار الحصول على ربطة خبز في مدينة جرمانا في ضواحي 

دمشق.

(٥/٤): إذاعة "شام إف إم" تحذف تقريرًا مصّورًا مع أهالي المعتقلين في دمشق إثر بّثه

أمام  بّثته من  السوري، تسجيًال مصّورًا كانت قد  النظام  المقّربة من  المحلية،  إم"  إذاعة "شام إف  حذفت 

إخراج  عشوائية  ينتقدون  الذين  األشخاص  عشرات  ُيظهر  دمشق،  العاصمة  وسط  الرئيس  جسر  منطقة 

الرئاسي". "العفو  الذين شملهم  المعتقلين 

(٥/١٠): الشرطة العسكرية للجيش السوري المعاِرض تعتقل الناشط محمود الدمشقي في عفرين

اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري المعاِرض، الناشط اإلعالمي محمود الدمشقي 

في مدينة عفرين شمال حلب، بتهمة التشهير، وأطلقت سراحه بعد ستة أيام.

(٥/١٦): قوات سوريا الديمقراطية تعتقل الناشط اإلعالمي وسام األحمد في الرقة

منزله  دهمها  إثر  األحمد،  وسام  السوري  اإلعالمي  الناشط  (قسد)،  الديمقراطية"  سوريا  "قوات  اعتقلت 

قرب منطقة دوار أمن الدولة غرب مدينة الرقة، شمال شرقي سوريا، واقتادته إلى جهة مجهولة.

سوريا 



انفردت هيئة اإلعالم األردنية بانتهاك الحريات اإلعالمية في األردن خالل شهر أيار/مايو ٢٠٢٢، حيث 

حجبت موقع صحيفة "المجد" اإللكترونية عن شبكة اإلنترنت في البالد، في ١٥ أيار/مايو، بحّجة عدم 

استكمال إجراءات الترخيص، ومن دون إبالغ األطراف المعنّية بذلك، في حين أكد رئيس تحرير موقع 

"المجد" فهد الريماوي أن أي جهة رسمية لم تطالب بإعادة ترخيص موقع الصحيفة.

١١

األردن



١٢

شهر  خالل  الفلسطينية  الساحة  على  الدموي  سجّلها  إلى  سوداء  نقطة  اإلسرائيلية  القوات  زادت 

أيار/مايو ٢٠٢٢، مع قتلها عمدًا مراسلة قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية شيرين أبو عاقلة برصاصة 

كما  ظهره،  في  مماثلة  برصاصة  زميلها  أصيب  فيما  جنين  مخيم  اقتحام  تغطيتها  خالل  رأسها  في 

طاولت  فيما  آخرين،  خمسة  على  والمستوطنون  ومصّورين،  صحافّيين  خمسة  على  الجنود  اعتدى 

من  وبمشاركة  فلسطينيًا  ومصّورًا  صحافيًا   ١٨ من  أكثر  واعتداءاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  انتهاكات 

المستوطنين في أراضي الـ٤٨.

ورفضت  أغنية،  محو  على  وأجبرتهم  مساعدين  وخمسة  مغّن  مع  غزة  في  "حماس"  أجهزة  وحققت 

محكمتها استئناف حكم بحق صحافي بعد عشرة تأجيالت، وقّيدت إدارة "فايسبوك" و"تويتر" و"تيك 

وُمنع  لبنان  في  ومراسل  وصحافية  مصّوَرين  على  واعُتدي  ومصّوَرين.  صحافّيين   ٦ حسابات  توك" 

غيابي.  حكم  في  إعالمي  وُأدين  وشتم  تنّمر  لحملة  صحافية  وتعّرضت  المباشر  البث  من  قناة  طاقم 

وُحجب موقع صحيفة إلكترونية في األردن، واعُتقل ناشطان إعالميان في سوريا وُحذف تقرير مصّور 

للتهّجم. وتعّرض 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: 

أبرزها  وكان   ،٢٠٢٢ أيار/مايو  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تعّددت  لبنان،  في 

تعّرض ُكّل من مصّور منّصة "ميغافون" حسين بصل للضرب على يد مناصري "حزب الله" خالل تغطيته عملية 

االقتراع في الجنوب (٥/١٥)، وطاقم موقع "لبنان والعالم" الذي ضّم رئيسة تحرير الموقع اإلعالمية سارة 

حمود والمصّور أندريه غارابد للضرب على أيدي عناصر من الجيش اللبناني خالل تغطيتهما تظاهرة (٥/٢٦)، 

المرور (٥/١٥).  بالضرب بسبب خالف على أحقية  "المنار" ماهر قمر  في حين تم اإلعتداء على مراسل قناة 

إلى ذلك، منعت القوى األمنية فريق عمل قناة "سكاي نيوز" الذي ضّم المراسل سلمان عنداري والمصّور 

محمد حنون من الخروج في بّث مباشر من داخل قلم اقتراع في الدكوانة (٥/١٥)، بينما تعّرضت الصحافية 

إيفانا الخوري لحملة شتم وتنّمر على "فايسبوك" بسبب منشور تنتقد فيه اعتداء مناصري "حزب الله" على 

المصّور حسين بصل (٥/١٨). وأصدرت محكمة المطبوعات حكمًا غيابيًا بإدانة اإلعالمي رياض طوق بتهمة 

"القدح والذم"، وسجنه، مع تخفيف الحكم لغرامة مالية (٥/١٢).

المختصر التقرير 



١٣

وفي سوريا، تنّوعت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر أيار/مايو ٢٠٢٢، فقد اعتقلت 

في  أيام  ستة  الدمشقي  محمود  اإلعالمي  الناشط  المعاِرض  السوري  للجيش  التابعة  العسكرية  الشرطة 

حين  في   ،(٥/١٦) الرقة  في  األحمد  وسام  اإلعالمي  الناشط  الديمقراطية  سوريا  وقوات   ،(٥/١٠) عفرين 

 ،(٥/١) دمشق  في  غبرة  بسام  المتقاعد  الصحافي  على  سالم  عمرو  السورية  التجارة  وزير  مرافقو  تهّجم 

وحذفت إذاعة "شام إف إم" تقريرًا مصّورًا مع أهالي المعتقلين إثر بّثه (٥/٤).

حيث   ،٢٠٢٢ أيار/مايو  شهر  خالل  اإلعالمية  الحريات  بانتهاك  األردنية  اإلعالم  هيئة  انفردت  األردن،  وفي 

عدم  بحّجة  أيار/مايو،   ١٥ في  البالد،  في  اإلنترنت  شبكة  عن  اإللكترونية  "المجد"  صحيفة  موقع  حجبت 

موقع  تحرير  رئيس  أكد  حين  في  بذلك،  المعنّية  األطراف  إبالغ  دون  ومن  الترخيص،  إجراءات  استكمال 

"المجد" فهد الريماوي أن أي جهة رسمية لم تطالب بإعادة ترخيص موقع الصحيفة.

أبو عاقلة  الضفة الغربية، طغت جريمة قتل القوات اإلسرائيلية عمدًا مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين  وفي 

على مجمل االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في الضفة الغربية خالل شهر أيار/مايو ٢٠٢٢، بعد 

استهدافها وزميلها المنتج علي سمودي بالرصاص الحّي، ما أدى إلى مقتلها إثر إصابتها في رأسها وإصابة 

سمودي برصاصة في ظهره، خالل تغطيتهما اقتحام الجنود اإلسرائيليين مخيم جنين شمال الضفة الغربية 

 .(٥/١١)

وقد تواصلت االعتداءات على الصحافيين والمصّورين الفلسطينيين، فاستهدف الجنود اإلسرائيليون طاقم 

شبكة  ومراسل   ،(٥/١٣) شاويش  أبو  أشرف  والمصّور  خويرة  سامر  المراسل  ضّم  الذي  ميديا"  "جي  وكالة 

الصحافة  "وكالة  مصّور  على  واعتدوا   ،(٥/٢٩) الحّي  بالرصاص  الحيط  سقف  معتصم  اإلخبارية"  "قدس 

الفرنسية" حازم بدر بالدفع والركل (٥/٢٣)، واحتجزوا مصّور وكالة "سيبا" األميركية ناصر اشتية ومنعوه من 

المراسل  ضّم  الذي  "فلسطين"  تلفزيون  طاقم  على  مستوطنون  اعتدى  فيما   .(٥/١٦) التصوير  استكمال 

أحمد شاور والمصّور بشار نزال بالضرب (٥/١٠)، وحاولوا دْهس مصّور "وكالة الصحافة الفرنسية" في مدينة 

الشريف  رائد  المراسل  ضّم  الذي  "الغد"  قناة  طاقم  تهديدهم  عن  فضًال   ،(٥/١٧) اشتية  جعفر  نابلس 

وكالة  وسيارة  القناة  سيارة  زجاج  بتكسير  قاموا  كما  بالرصاص  رميًا  بالقتل  سلهب  جميل  والمصّور 

"رويترز"(٥/١٣).

أيار/مايو  شهر  خالل  والفّنانين  الصحافّيين  على  التضييق  "حماس"  حركة  أجهزة  تابعت  غزة،  قطاع  وفي 

"صوال"  استوديو  في  والمطرب  والملّحن  الموسيقي  الموّزع  مع  العامة  المباحث  جهاز  فحّقق   ،٢٠٢٢

حذفها  على  وأجبرتهم  تراثية"  "أغاني  كليب  فيديو  إنتاج  على  القائمين  من  وخمسة  الدريملي  مسعود 

فسفوس  إيهاب  الصحافي  بحّق  الصادر  الحكم  استئناف  طلب  خانيونس  محكمة  رفضت  حين  في   ،(٥/٢٢)

بتهمة "سوء استعمال التكنولوجيا" (٥/٢٤)، بعد ١٤ يومًا من تأجيلها جلسة االستئناف للمرة العاشرة.



١٤

٦ صحافّيين  "فايسبوك" و"تويتر" و"تيك توك" حسابات  التواصل االجتماعي  إدارة مواقع  إلى ذلك، قّيدت 

ومصّوَرين في القطاع بحجة "انتهاكهم معايير النشر" (٥/٧).

انتهاكاتها بحق الصحافّيين والمصّورين الفلسطينّيين  الـ٤٨، صّعدت الشرطة االسرائيلية وتيرة  وفي أراضي 

خالل شهر أيار ٢٠٢٢، وال سّيما خالل تشييع مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة ومسيرة األعالم في 

الفلفل وخراطيم  المّطاطي، وغاز  والرصاص  للدموع،  المسّيل  والغاز  الصوت  بقنابل  القدس، فاستهدفتهم 

وطالت  المستوطنين،  من  وبمشاركة  المبرح  بالضرب  عليهم  اإلعتداء  عن  فضًال  المياه،  وقناني  المياه، 

االعتداءات واالستهدافات ُكّالً من المصّور الحّر أحمد جالجل (٥/٥)، مراسلة تلفزيون وإذاعة "التاج" األردنية 

القدس  "ميدان  موقع  مراسلة  جويحان،  دياال  الجديدة"  "الحياة  صحيفة  مراسلة   ،(٥/١٣) ملحم  أحالم 

جرادات  أحمد  "العربي"  تلفزيون  مراسل  سالم،  نسرين  "الغد"  تلفزيون  مراسلة  رموز،  أبو  براءة  "اإلخباري 

وكالة  مراسلة  عودة،  ليلي   "٢٤ "فرانس  قناة  مراسلة  حجازي،  نوال  مباشر  "الجزيرة"  قناة  مراسلة   ،(٥/١٦)

مكية،  وهبة  والمصّور  محاميد  هناء  المراسلة  ضّم  الذي  "الميادين"  قناة  طاقم  غزالة،  أبو  ميساء  "معًا"  

طاقم موقع "العربي الجديد" الذي ضّم المراسل محمد عبد ربه والمصّور علي ديواني، المصّور الحّر وسام 

الصحافة  "وكالة  مصّور  منعت  فيما   ،(٥/٢٩) الصفدي  أحمد  الصحافي  ميديا"  "صفد  موقع  ومدير  بخاري، 

غليان  برس" محمود  "أسوشيتد  "رويترز" عمار عوض، ومصّور وكالة  غرابلة، ومصّور وكالة  أحمد  الفرنسية" 

من دخول المسجد األقصى للتغطية (٥/٢٩).
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