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المقدمة

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

في   ،٢٠٢٢ نيسان/أبريل  شهر  خالل  والفّنانين  والناشطين  والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  االنتهاكات 

البلدان األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.

الفلسطينيين،  والمصّورين  الصحافيين  بحق  انتهاكاتها  في  اإلسرائيلية  السلطات  تمادت  فقد 

والمنع،  واالحتجاز  واالعتقال  المطاطي  بالرصاص  واالستهداف  بالضرب  االعتداء  بين  ما  وتراوحت 

وطاولت ١٩ منهم في الضفة الغربية وأراضي ٤٨، إال أن األخطر واألعنف كان إطالق مجهولين النار 

والتشويه،  بالقتل  صحافية  مجهول  وتهديد  رصاصات،  بسبع  وإصابته  قاسم  كفر  في  صحافي  على 

غزة  في  عليهم  التضييق  فواصلت  "حماس"  حركة  أما  إخبارية.  صفحة  "فايسبوك"  حظر  إلى  إضافة 

أربع  اثنين بسبب منشورات وأّجلت محاكمة ثالث مرة تاسعة فيما حذف "يوتيوب"  حيث حّققت مع 

صحافية  وأوقفت  العمل.  عن  إعالمي  وأوقف  سوريا  في  ُمنشد  على  واعُتدي  مسلسل.  من  حلقات 

المصّور من  زميلها  أخرى مع  المطار لساعات واحُتجزت مراسلة وُمنعت  إلى  لبنان خالل وصولها  في 

وتشهير  تحريض  لحملة  صحافية  وتعّرضت  جامعي،  حرم  دخول  من  الصحافيون  ُمنع  كما  التغطية 

لهواتف  جديدة  اختراق  حاالت  عن  األردن  في  حقوقي  تقرير  وكشف  وتنّمر.  تهّجم  لحملة  وإعالمية 

"بيغاسوس". برنامج  باستخدام  بينهم صحافيتان  أردنيين  ناشطين 

 

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:

٢



لبنان

نيسان/أبريل ٢٠٢٢، وكان  لبنان خالل شهر  الساحة اإلعالمية والثقافية في  االنتهاكات على  تنّوعت 

أبرزها احتجاز األمن العام الصحافية األميركية ندى حمصي ١٧ ساعة في مطار رفيق الحريري الدولي 

إثر وصولها إلى بيروت بحّجة وجود بالغ منع دخول إداري، واحتجاز عناصر أمنية تابعة لبلدية بنت جبيل 

أثناء عملها الصحافي. وفي حين منعت عناصر حزبية طاقم  مراسلة موقع "بيروت اليوم" حنين حيدر 

اللبنانية  الجامعة  إدارة  منعت  الجنوبية،  بنعفول  في  االنفجار  مكان  تصوير  من  "الجديد"  قناة 

األميركية الصحافيين والمصّورين من دخول حرم الجامعة في بيروت لتغطية تظاهرة احتجاج طالبية.

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  وتشهير  تحريض  لحملة  صفوان  لونا  الصحافية  من  كل  وتعّرضت 

ابنتها  استهدفت  وتنّمر  تهّجم  لحملة  ديما صادق  واإلعالمية  جمعيات،  أموال من  باختالس  اتهمتها 

إلى ذلك، طالبت "هيئة اإلشراف على االنتخابات" مؤسسة "مهارات"  الخاصة.  من ذوي االحتياجات 

المطلوب.  االعتماد  طلب  على  استحصالها  عدم  بحّجة  االنتخابات  بمواكبة  المتعّلق  نشاطها  بوقف 

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٤/٦): إدارة الجامعة اللبنانية األميركية تمنع الصحافيين من دخول حرمها لتغطية تظاهرة طالبية

منعت إدارة الجامعة اللبنانية األميركية (LAU) في بيروت الصحافيين والمصّورين من دخول حرم الجامعة لتغطية 

تقاضي  في  "الفريش"  األميركي  الدوالر  بإعتماد  الجامعة  إدارة  اّتخذته  قرار  خلفية  على  للطالب،  احتجاج  تظاهرة 

الجامعة  أمن  عناصر  ِقبل  بقوة من  تّم دفعه  الذي  بصل  "ميغافون" حسين  وُعرف منهم مصّور منصة  األقساط، 

لطرده، ومراسل قناة "سكاي نيوز" ـ عربية سلمان عنداري.

(٤/١٠): األمن العام يحتجز الصحافية ندى حمصي في مطار رفيق الحريري بسبب بالغ منع دخول

بعد  حمصي  ندى  األميركية  الصحافية  بيروت  في  الدولي  الحريري  رفيق  مطار  في  اللبناني  العام  األمن  احتجز 

األمن  إداري صادر عن  بالغ منع دخول  بحّجة وجود  األميركية،  المتحدة  الواليات  قادمة من  بيروت  إلى  وصولها 

العام اللبناني، ثم سمح لها بالدخول بعد ١٧ ساعة.

(٤/١٢): عناصر حزبية تمنع طاقم قناة "الجديد" من تصوير مكان االنفجار في بنعفول

التصوير مّرتين،  السمرا من  ُربا فرّن والمصّور محمد  المراسلة   الذي ضّم  "الجديد"  منعت عناصر حزبية طاقم قناة 

في مكان اإلنفجار الذي حصل في مبنى في بلدة بنعفول في قضاء صيدا.

(٤/١٣): "هيئة اإلشراف" ُتطالب "مهارات" بوقف مواكبة االنتخابات بحّجة عدم تقديم طلب اعتماد

المتعّلق بمواكبة االنتخابات ومراقبة  طالبت "هيئة اإلشراف على االنتخابات" مؤسسة "مهارات" بوقف نشاطها 

عدم  بحّجة  المرتقبة،  االنتخابات  فترة  في  اإلعالمي  الرصد  في  المؤسسة  به  تقوم  ما  خالل  من  مجرياتها 

استحصالها على طلب االعتماد المطلوب عمًال بالمادة ٢٠ من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.

٣



(٤/١٤): الصحافية لونا صفوان تتعّرض لحملة تحريض وتشهير على مواقع التواصل االجتماعي

"اختالس  بـ  اّتهمتها  االجتماعي  التواصل  تحريض وتشهير على مواقع  لحملة  لونا صفوان  الحّرة  الصحافية  تعّرضت 

أموال من جمعيَتي "بيتنا بيتك" و"منتشرين"، علمًا أنها لم تعمل يومًا مع هاتين الجمعيتين.

(٤/٢٥): عناصر أمنية تابعة لبلدية بنت جبيل تحتجز المراسلة حنين حيدر

احتجزت عناصر أمنية تابعة لبلدية بنت جبيل في جنوب لبنان مراسلة موقع "بيروت اليوم" (Beirut Today) حنين 

على  العناصر  تلك  إّطالع  بعد  إال  سراحها  ُيطلق  ولم  البلدية،  من  تصوير  إذن  على  استحصالها  عدم  بحجة  حيدر، 

المصّورة. الفيديوهات  مضمون 

(٤/٢٧): اإلعالمية ديما صادق تتعّرض لحملة تهّجم وتنّمر تستهدف ابنتها

مواقع  على  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  ابنتها  استهدفت  وتنّمر  تهّجم  لحملة  صادق  ديما  اإلعالمية  تعّرضت 

التواصل اإلجتماعي، ونشرت صادق صورة إلحدى التغريدات المسيئة التي تتعّرض البنتها، والتي أتى معظمها من 

الحر". مؤيدي "التيار الوطني 

٤



سوريا 

اعتداء   ٢٠٢٢ نيسان/أبريل  شهر  خالل  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تضمنت 

عناصر من فصيل "عاصفة الشمال" على الناشط والمنشد أنس قضيماتي في مدينة إعزاز في ريف حلب 

الظهور  عن  الخطيب  محمد  الرياضي  اإلعالمي  السوري  الحكومي  التلفزيون  إدارة  وإيقاف  الشمالي، 

مجددًا في برنامج "الكابتن" الذي تبّثه قناة "سوريا دراما". وكان الفتًا إصدار الرئيس السوري بشار األسد 

القانون رقم ٢٠ الذي عّدل فيه المرسوم التشريعي رقم ١٧ للعام ٢٠١٢، المعروف باسم "قانون جرائم 

يلي  ما  المالية. وفي  العقوبات  ورفع سقف  الدولة"  "النيل من هيبة  المعلوماتية"، حيث شّدد عقوبة 

التفاصيل: أبرز 

(٤/١٢): عناصر من فصيل "عاصفة الشمال" يعتدون على المنشد أنس قضيماتي في ريف حلب

اعتدى عدد من عناصر فصيل "عاصفة الشمال"، أحد تشكيالت "الجيش الوطني"، على الناشط والمنشد السوري 

تركه،  ثم  بتوقيفه ومن  الشمالي، وقاموا  ريف حلب  إعزاز في  الحربية، في مدينة  البنادق  بُخمص  أنس قضيماتي 

جّراء  جسده،  من  أنحاء  عّدة  في  ورضوض  بكدمات  له  تسّبب  ما  المدينة،  في سوق  كالمية  مشاّدة  خلفية  على 

الضرب المبرح الذي تعّرض له.

(٤/١٤): التلفزيون السوري يوقف ظهور اإلعالمي الرياضي محمد الخطيب في برنامج "الكابتن"

برنامج  في  مجددًا  الظهور  عن  الخطيب  محمد  الرياضي  اإلعالمي  السوري،  الحكومي  التلفزيون  إدارة  أوقفت 

"الكابتن" الذي تبّثه قناة "سوريا دراما"، بعد أن أثار جدًال بخصوص مطالبته "القيادة العليا" بقناة رياضية خاصة على 

مباشرة. الهواء 

(٤/١٨): األسد ُيعّدل قانون جرائم المعلوماتية وُيشّدد عقوبة "النيل من هيبة الدولة"

 ،٢٠١٢ للعام   ١٧ رقم  التشريعي  المرسوم  فيه  عّدل  الذي   ٢٠ رقم  القانون  األسد  بشار  السوري  الرئيس  أصدر 

العقوبات  سقف  ورفع  الدولة"  هيبة  من  "النيل  عقوبة  شّدد  حيث  المعلوماتية"،  جرائم  "قانون  باسم  المعروف 

النظام  يراه  الذي  بالشكل  الرقمي  المحتوى  لضبط  جاءت في معظمها  مادة   ٥٠ الجديد  القانون  المالية. وشمل 

موافقًا لسياسته. وتضّمن عقوبات تبدأ بالحبس من شهر وحتى ١٥ سنة، في حين تتراوح الغرامات المالية ما بين 

٢٠٠ ألف ليرة سورية (٧٩ دوالرًا أميركيًا) و١٥ مليونًا (٥٩٧٠ دوالرًا).

٥



األردن

٢٠٢٢، في  نيسان/أبريل  األردن خالل شهر  والثقافية في  اإلعالمية  الساحة  على  انتهاك  أي  ل  ُيسجَّ لم 

حين كشف تقرير لمنظمة "فرونت الين ديفندرز" للمدافعين عن حقوق اإلنسان، في ٥ نيسان/أبريل، عن 

"بيغاسوس"  برنامج  باستخدام  صحافيتان،  بينهم  من  أردنيين  ناشطين  لهواتف  جديدة  اختراق  حاالت 

التابع لمجموعة "إن أس أو" اإلسرائيلية، خالل العام ٢٠٢١.

٦



فلسطين

الغربية الضفة 

الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  والمصّورين  الصحافيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  واصلت 

خالل شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٢، فاعتدت على مراسلة وكالة "بال بوست" الصحافية شادية بني شمسة 

ومدير  منزله  من  الرب  أبو  عمر  الحّر  الصحافي  واعتقلت  المواجهات،  تغطيتها  خالل  واحتجزتها  بالضرب 

تلفزيون  طاقم  احتجزت  فيما  األسباب،  معرفة  دون  من  لها  حاجز  على  قواريق  أيمن  "القسطل"  موقع 

"فلسطين" الذي ضّم المراسل هاني فنون والمصّور فارس جنازرة قرب حاجز عسكري. وفي ما يلي أبرز 

التفاصيل:

(٤/١): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي عمر أبو الرب في رام الله

الله، من  رام  الرب من منزله في شارع اإلرسال في مدينة  أبو  الحّر عمر  القوات اإلسرائيلية الصحافي  اعتقلت 

دون معرفة أسباب اإلعتقال، وهو معتقل في معسكر عصيون جنوب الضفة.

(٤/١٠): القوات اإلسرائيلية تحتجز طاقم تلفزيون "فلسطين" غرب بيت لحم

فارس  والمصّور  فنون  أحمد  هاني  المراسل  الذي ضّم  "فلسطين"  تلفزيون  اإلسرائيلية طاقم  القوات  احتجزت 

جنازرة مدة ساعة، أثناء تواجدهما بالقرب من حاجز عسكري على مدخل بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم.

(٤/١٤): القوات اإلسرائيلية تعتدي على الصحافية شادية بني شمسة بالضرب وتحتجزها ساعة

اعتدت القوات اإلسرائيلية على مراسلة وكالة "بال بوست" (Pal Post) الصحافية شادية بني شمسة بالضرب 

والدفع، إضافة إلى احتجازها مدة ساعة ومصادرة هواتفها النقالة، خالل تغطيتها المواجهات التي اندلعت بين 

نابلس. شبان فلسطينيين والجنود في بلدة بيتا جنوب مدينة 

(٤/٢٨): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي أيمن القواريق على حاجز قلنديا العسكري

العسكري  "قلنديا"  حاجز  على  مروره  أثناء  قواريق  أيمن  "القسطل"  موقع  مدير  اإلسرائيلية  القوات  اعتقلت 

جنوب رام الله، من دون معرفة خلفية االعتقال، ويتواجد حاليًا في سجن عوفر وينتظر إجراءات المحكمة.

٧



٨

قطاع غزة

 ،٢٠٢٢ نيسان/أبريل  غزة خالل شهر  الصحافّيين  في قطاع  على  التضييق  "حماس"  حركة  أجهزة  واصلت 

أبو جّياب  التابعة لحكومتها مع كل من رئيس تحرير صحيفة "االقتصادية" محمد  العامة  النيابة  فحّققت 

مرة  خانيونس  محكمة  أّجلت  فيما  "فايسبوك"،  على  منشورات  بسبب  سعيد  أحمد  الحّر  والصحافي 

تاسعة جلسة االستئناف الخاصة بالحكم على المصّور والصحافي إيهاب فسفوس.

أنه  بحجة  جلبوع"  نصر  "شارة  الفلسطيني  المسلسل  من  حلقات  أربع  "يوتيوب"  إدارة  حذفت  ذلك،  إلى 

"يتبع لجهات إرهابية وُيغّذي العنف". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٤/٥): محكمة خانيونس تؤّجل جلسة الصحافي إيهاب فسفوس مرة تاسعة

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

الخاصة بالحكم على المصّور والصحافي إيهاب فسفوس، المّتهم بسوء استعمال التكنولوجيا، إلى ١٠ أيار/مايو 

بالحكم.  للنطق  المقبل 

(٤/٥): "يوتيوب" يحذف حلقتين من مسلسل "شارة نصر جلبوع" وُيعيد الكّرة بعد ٦ أيام

ُتنتجه  الذي  جلبوع"  نصر  "شارة  والسادسة من مسلسل  الرابعة  الحلقتين   (YouTube) "يوتيوب"  إدارة  حذفت 

عّدة،  وعربية  قنوات فلسطينية  وتبثه  غزة،  اليوم" في قطاع  "القدس  قناة  بالتعاون مع  تاون"  "ميدل  شركة 

العاشرة  الحلقتين  وحذفت  عادت  أيام  ستة  وبعد  العنف".  وُيغّذي  إرهابية  لجهات  يتبع  "المسلسل  أن  بحجة 

والحادية عشرة.

(٤/١١): نيابة "حماس" ُتحّقق مع الصحافي محمد أبو جّياب بسبب منشور وفيديو على "فايسبوك"

 حّققت النيابة العامة التابعة لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة على مدى يومين متتاليين مع الصحافي 

االقتصادي ورئيس تحرير صحيفة "االقتصادية" محمد أبو جّياب بتهمة "الشتم والتشهير" بحق وزارة االقتصاد 

فيهما  ينتقد  "فايسبوك"  على  جّياب  ألبو  وفيديو  منشور  بسبب  غزة،  في  "حماس"  لحكومة  التابعة  الوطني 

الوزارة. 

(٤/١٢): نيابة "حماس" ُتحّقق مع الصحافي أحمد سعيد بسبب منشور على "فايسبوك"

الصحافي  التابعة لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة على مدى يومين متتاليين مع  العامة  النيابة  حّققت 

الحّر أحمد سعيد بتهمة "القذف والتشهير"، على خلفية منشور على "فايسبوك" (Facebook) ينتقد فيه وزارة 

الصحة في غزة.



أراضي الـ٤٨

صّعدت الشرطة االسرائيلية وتيرة انتهاكاتها بحق الصحافّيين والمصّورين الفلسطينّيين في أراضي الـ٤٨ 

خالل شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٢، وال سيما خالل تغطيتهم التظاهرات والمواجهات في المسجد األقصى 

ومحيطه، فأصابت بالرصاص المّطاطي ُكًال من مراسلة تلفزيون "الغد" نسرين سالم ومصّور قناة "روسيا 

إذاعة  ومصّور  عشو،  محمد  "الميادين"  قناة  ومصّور  الشريف  أحمد  الحّر  والمصّور  ياسين  علي  اليوم" 

بالضرب على كّل  بالضرب، كما اعتدت  الذي اعتقلته بعدما اعتدت عليه  "الحياة" األردنية محمد سمرين 

من مصّور دائرة األوقاف اإلسالمية رامي الخطيب ومصّور وكالة "فرانس برس" أحمد غرابلة والمدّونة 

عبد  الحّر  الصحافي  اعتقلت  فيما  ساعتين،  أيضًا  احتجزته  الذي  خطيب  رجائي  الحّر  والمصّور  الصوص  آالء 

من  السنجالوي  ابراهيم  الحّر  المصّور  ومنعت  معه،  وحّققت  دويك  محمد  الحّر  والمصّور  عّواد  السالم 

وأطلقت  حمودة  نجاة  اإلخباري  "الجرمق"  موقع  مراسلة  واحتجزت  للتغطية،  األقصى  المسجد  دخول 

سراحها في اليوم التالي، والمصّور الحّر أحمد أبو صبيح ساعتين. 

رصاصات،  بسبع  وأصاباه  صرصور  مصطفى  الحّر  الصحافي  على  النار  مجهوالن  مسّلحان  أطلق  ذلك،  إلى 

والتشويه،  بالقتل  ملحم  إبراهيم  أحالم  األردنية  "التاج"  إذاعة  تلفزيون  في  الصحافية  مجهول  وهّدد 

وحظرت إدارة "فايسبوك" صفحة "القسطل" اإلخبارية مدة ٢٤ ساعة بحجة "انتهاك معايير فايسبوك". 

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٤/٣): الشرطة اإلسرائيلية تعتقل المصّور محمد دويك من منزله شمال القدس

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية المصّور الحّر محمد دويك من منزله في بيت حنينا شمال مدينة القدس، 
وحّققت معه حول عمله الصحافي وشبهة "اإلنتماء إلى تنظيم محظور".

(٤/١١): الشرطة اإلسرائيلية تمنع المصّور ابراهيم السنجالوي من دخول المسجد األقصى

لتغطية  األقصى  المسجد  دخول  من  السنجالوي  ابراهيم  الحّر  المصّور  اإلسرائيلية  الشرطة  منعت 
صالة التراويح من دون سبب واضح. 

(٤/١٢): الشرطة اإلسرائيلية تحتجز المصّور أحمد أبو صبيح في باب العمود

 احتجزت الشرطة اإلسرائيلية المصّور الحّر أحمد أبو صبيح ساعتين، خالل تغطيته فعالية في منطقة 
باب العمود في القدس، بحجة أن تصويره في المكان دفع الكثيرين إلى التجمهر حوله. 

(٤/١٤): مسّلحان ُيصيبان الصحافي مصطفى صرصور بسبع رصاصات في كفر قاسم

مقابلة  إجرائه  خالل  الحّي،  بالرصاص  صرصور  مصطفى  الحّر  الصحافي  مجهوالن  مسّلحان  استهدف 
بخمس  إصابته  إلى  أدى  ما  قاسم،  كفر  مدينة  في  منزله  في  صرصور  نعمان  الكاتب  مع  صحافية 

رصاصات في قدمه واثنتين في بطنه، وتّم نقله إلى المستشفى للعالج.
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(٤/١٥): الشرطة تستهدف صحافية ومصّورًا بالرصاص وتعتدي على ثالثة آخرين في األقصى

في  مطاطية  برصاصة  سالم  نسرين  "الغد"  تلفزيون  مراسلة  من  ُكًال  اإلسرائيلية  الشرطة  استهدفت 
قبل  وفخذه  ساقه  في  مماثلتين  برصاصتين  سمرين  محمد  األردنية  "الحياة"  إذاعة  ومصّور  رقبتها، 
الخطيب  رامي  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  تعّرض مصّور  فيما  واعتقاله،  المبرح  بالضرب  عليه  اإلعتداء 
خالل  والوحشي،  المبرح  للضرب  الصوص  آالء  والمدّونة  غرابلة  أحمد  برس"  "فرانس  وكالة  ومصّور 
في  األقصى  المسجد  في  فلسطينيين  وشبان  الشرطة  بين  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيتهم 

القدس.

(٤/١٥): إدارة "فايسبوك" تحظر صفحة "القسطل" اإلخبارية ٢٤ ساعة

"انتهاك  بحجة  ساعة،   ٢٤ مدة  اإلخبارية  "القسطل"  صفحة   (Facebook) "فايسبوك"  إدارة  حظرت   
في  اإلسرائيلية  والشرطة  المصّلين  بين  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيتها  بعد  فايسبوك"،  معايير 

األقصى. المسجد 

(٤/١٦): الشرطة اإلسرائيلية تحتجز الصحافية نجاة حمودة خالل تغطيتها تظاهرة في الناصرة

 احتجزت الشرطة اإلسرائيلية مراسلة موقع "الجرمق" اإلخباري نجاة حمودة، بعد منعها من استكمال 
تغطية تظاهرة في مدينة الناصرة احتجاجًا على األحداث في المسجد األقصى، وأطلقت سراحها في 

التالي. اليوم 

(٤/١٨): مجهول ُيهّدد الصحافية أحالم ملحم بالقتل على خلفية تغطيتها المواجهات في القدس

والتشويه،  بالقتل  ملحم  إبراهيم  أحالم  األردنية  "التاج"  إذاعة  تلفزيون  في  الصحافية  مجهول  هّدد 
واتهمها ببّث أخبار كاذبة، على خلفية تغطيتها للمواجهات التي اندلعت بين شّبان مقدسّيين وعناصر 

الشرطة اإلسرائيلية في مدينة القدس.

(٤/٢٢): الشرطة اإلسرائيلية تستهدف ثالثة مصّورين بالرصاص خالل تغطيتهم المواجهات في األقصى

فخذه،  في  مطاطية  برصاصة  الشريف  أحمد  الحّر  المصّور  من  ُكًال  اإلسرائيلية  الشرطة  استهدفت 
محمد  "الميادين"  قناة  ومصّور  رقبته،  في  مماثلة  برصاصة  ياسين  علي  اليوم"  "روسيا  قناة  ومصّور 
والمصّلين  عناصرها  بين  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيتهم  أثناء  فخذه،  في  مطاطية  برصاصة  عشو 

في المسجد األقصى في القدس.

(٤/٢٧): الشرطة اإلسرائيلية تعتدي على المصّور رجائي خطيب وتحتجزه ساعتين في القدس

شرطة  مركز  في  ساعتين  واحتجزته  خطيب  رجائي  الحّر  المصّور  على  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتدت 
في  األقصى  المسجد  في  المصّلين  وبين  بينها  اندلعت  التي  المواجهات  تغطيته  خالل  القشلة، 

القدس.

(٤/٢٩): الشرطة اإلسرائيلية تعتقل الصحافي عبد السالم عواد في القدس

 اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية الصحافي الحّر عبد السالم عواد خالل تغطيته المواجهات التي اندلعت 
بينها وبين المصّلين في المسجد األقصى في القدس.
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المختصر التقرير 

شهر  خالل  الفلسطينيين  والمصّورين  الصحافيين  بحق  انتهاكاتها  في  اإلسرائيلية  السلطات  تمادت 

واالعتقال  المطاطي  بالرصاص  واالستهداف  بالضرب  االعتداء  بين  ما  وتراوحت   ،٢٠٢٢ نيسان/أبريل 

كان  واألعنف  األخطر  أن  إال  الـ٤٨،  وأراضي  الغربية  الضفة  في  منهم   ١٩ وطاولت  والمنع،  واالحتجاز 

صحافية  مجهول  وتهديد  رصاصات،  بسبع  وإصابته  قاسم  كفر  في  صحافي  على  النار  مجهولين  إطالق 

التضييق  فواصلت  "حماس"  حركة  أما  إخبارية.  صفحة  "فايسبوك"  حظر  إلى  إضافة  والتشويه،  بالقتل 

حذف  فيما  تاسعة  مرة  ثالث  محاكمة  وأّجلت  منشورات  بسبب  اثنين  مع  حّققت  حيث  غزة  في  عليهم 

"يوتيوب" أربع حلقات من مسلسل. واعُتدي على منشد في سوريا وأوقف إعالمي عن العمل. وأوقفت 

صحافية في لبنان خالل وصولها إلى المطار لساعات واحُتجزت مراسلة وُمنعت أخرى مع زميلها المصّور 

وتشهير  تحريض  لحملة  صحافية  وتعّرضت  جامعي  حرم  دخول  من  الصحافيون  ُمنع  كما  التغطية  من 

بينهم  أردنيين،  ناشطين  لهواتف  جديدة  اختراق  حاالت  عن  تقرير  وتنّمر. وكشف  تهّجم  لحملة  وإعالمية 

"بيغاسوس".  برنامج  باستخدام  صحافيتان، 

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

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

أبرزها  وكان   ،٢٠٢٢ نيسان/أبريل  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت  لبنان،  في 

احتجاز األمن العام الصحافية األميركية ندى حمصي ١٧ ساعة في مطار رفيق الحريري الدولي إثر وصولها إلى 

بنت جبيل مراسلة موقع  لبلدية  تابعة  أمنية  (٤/١٠)، واحتجاز عناصر  إداري  بحّجة وجود بالغ منع دخول  بيروت 

أثناء عملها الصحافي (٤/٢٥). وفي حين منعت عناصر حزبية مراسلة  قناة "الجديد"  اليوم" حنين حيدر  "بيروت 

الجامعة  إدارة  منعت   ،(٤/١٢) الجنوبية  بنعفول  في  االنفجار  مكان  تصوير  من  السمرا  والمصّور محمد  فرّن  ُربا 

احتجاج طالبية  تظاهرة  لتغطية  بيروت  الجامعة في  حرم  والمصّورين من دخول  الصحافيين  األميركية  اللبنانية 

.(٤/٦)

اتهمتها  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  وتشهير  تحريض  لحملة  صفوان  لونا  الصحافية  من  كل  وتعّرضت 

ذوي  من  ابنتها  استهدفت  وتنّمر  تهّجم  لحملة  صادق  ديما  واإلعالمية   ،(٤/١٤) جمعيات  من  أموال  باختالس 

بوقف  "مهارات"  مؤسسة  االنتخابات"  على  اإلشراف  "هيئة  طالبت  ذلك،  إلى   .(٤/٢٧) الخاصة  االحتياجات 

نشاطها المتعّلق بمواكبة االنتخابات بحّجة عدم استحصالها على طلب االعتماد المطلوب (٤/١٣).
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وفي سوريا، تضمنت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٢ اعتداء عناصر 

الشمالي  حلب  ريف  في  إعزاز  مدينة  في  أنس قضيماتي  والمنشد  الناشط  على  الشمال"  "عاصفة  فصيل  من 

الخطيب عن الظهور مجددًا في  الرياضي محمد  الحكومي السوري اإلعالمي  التلفزيون  إدارة  (٤/١٢)، وإيقاف 

القانون  السوري بشار األسد  الرئيس  تبّثه قناة "سوريا دراما" (٤/١٤). وكان الفتًا إصدار  الذي  "الكابتن"  برنامج 

رقم ٢٠ الذي عّدل فيه المرسوم التشريعي رقم ١٧ للعام ٢٠١٢، المعروف باسم "قانون جرائم المعلوماتية"، 

حيث شّدد عقوبة "النيل من هيبة الدولة" ورفع سقف العقوبات المالية (٤/١٨).

٢٠٢٢، في حين  نيسان/أبريل  والثقافية خالل شهر  اإلعالمية  الساحة  انتهاك على  أي  ل  ُيسجَّ لم  األردن،  وفي 

(Frontline Defenders) للمدافعين عن حقوق اإلنسان، في ٥  كشف تقرير لمنظمة "فرونت الين ديفندرز" 

برنامج  باستخدام  صحافيتان،  بينهم  من  أردنيين  ناشطين  لهواتف  جديدة  اختراق  حاالت  عن  نيسان/أبريل، 

"بيغاسوس" (Pegasus) التابع لمجموعة "إن أس أو" (NSO) اإلسرائيلية، خالل العام ٢٠٢١.

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

بني شمسة  الصحافية شادية   (PalPost) بوست"  "بال  وكالة  مراسلة  على  فاعتدت   ،٢٠٢٢ نيسان/أبريل  شهر 

 (٤/١) منزله  من  الرب  أبو  عمر  الحّر  الصحافي  واعتقلت   ،(٤/١٤) المواجهات  تغطيتها  خالل  واحتجزتها  بالضرب 

طاقم  احتجزت  فيما  األسباب،  معرفة  دون  من   (٤/٢٨) لها  حاجز  على  قواريق  أيمن  "القسطل"  موقع  ومدير 

تلفزيون "فلسطين" الذي ضّم المراسل هاني فنون والمصّور فارس جنازرة قرب حاجز عسكري (٤/١٠).

 ،٢٠٢٢ نيسان/أبريل  شهر  خالل  الصحافّيين   على  التضييق  "حماس"  حركة  أجهزة  واصلت  غزة،  قطاع  وفي 

فحّققت النيابة العامة التابعة لحكومتها مع كل من رئيس تحرير صحيفة "االقتصادية" محمد أبو جّياب (٤/١١) 

مرة  خانيونس  محكمة  أّجلت  فيما  "فايسبوك"،  على  منشورات  بسبب   (٤/١٢) سعيد  أحمد  الحّر  والصحافي 

تاسعة جلسة االستئناف الخاصة بالحكم على المصّور والصحافي إيهاب فسفوس (٤/٥).

"يتبع  أنه  بحجة  جلبوع"  نصر  "شارة  الفلسطيني  المسلسل  من  حلقات  أربع  "يوتيوب"  إدارة  حذفت  ذلك،  إلى 

لجهات إرهابية وُيغّذي العنف" (٤/٥) و(٤/١١).

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

األقصى  المسجد  في  والمواجهات  التظاهرات  تغطيتهم  خالل  سيما  وال   ،٢٠٢٢ نيسان/أبريل  شهر  خالل 

قناة  ومصّور   ،(٤/١٥) سالم  نسرين  "الغد"  تلفزيون  مراسلة  من  ُكًال  المّطاطي  بالرصاص  فأصابت  ومحيطه، 

(٤/٢٢)، ومصّور  "الميادين" محمد عشو  قناة  الشريف ومصّور  أحمد  الحّر  والمصّور  ياسين  علي  اليوم"  "روسيا 

بالضرب  اعتدت  كما   ،(٤/١٥) بالضرب  عليه  اعتدت  بعدما  اعتقلته  الذي  سمرين  محمد  األردنية  "الحياة"  إذاعة 

غرابلة  أحمد  الفرنسية"  الصحافة  "وكالة  الخطيب ومصّور  رامي  األوقاف اإلسالمية  دائرة  كّل من مصّور  على 

اعتقلت  (٤/٢٧)، فيما  أيضًا ساعتين  احتجزته  الذي  رجائي خطيب  الحّر  (٤/١٥)، والمصّور  الصوص  آالء  والمدّونة 

الصحافي الحّر عبد السالم عّواد (٤/٢٩) والمصّور الحّر محمد دويك وحّققت معه (٤/٣)، ومنعت المصّور الحّر 

صبيح  أبو  أحمد  الحّر  المصّور  واحتجزت   ،(٤/١١) للتغطية  األقصى  المسجد  دخول  من  السنجالوي  ابراهيم 

ساعتين (٤/١٢)، ومراسلة موقع "الجرمق" اإلخباري نجاة حمودة (٤/١٦) وأطلقت سراحها في اليوم التالي. 

إلى ذلك، أطلق مسّلحان مجهوالن النار على الصحافي الحّر مصطفى صرصور وأصاباه بسبع رصاصات (٤/١٤)، 

 ،(٤/١٨) والتشويه  بالقتل  ملحم  إبراهيم  أحالم  األردنية  "التاج"  إذاعة  تلفزيون  في  الصحافية  مجهول  وهّدد 

وحظرت إدارة "فايسبوك" صفحة "القسطل" اإلخبارية مدة ٢٤ ساعة بحجة انتهاك معايير "فايسبوك" (٤/١٥).
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