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المقدمة

ــر(، سلســلة مــن  ــون ســمير قصي ــة “ســكايز” )عي ــة والثقافي ــات اإلعالمي ــز الدفــاع عــن الحري ــد مرك رَص
الثاني/ينايــر  كانــون  والفّنانين خالل شــهر  والناشــطين  والمصّوريــن  الصحافّييــن  بحــّق  االنتهــاكات 

2023، فــي البلــدان األربعــة التــي ُيغطيهــا، لبنــان وســوريا واألردن وفلســطين.

وقــد اســتمّرت االعتــداءات علــى المؤسســات اإلعالميــة فــي لبنــان وعلــى الصحافييــن فــي فلســطين، 
قنبلــة  مجهولــون  ألقــى  حيــث  والثقافيــة،  اإلعالميــة  الســاحة  علــى  االنتهــاكات  واجهــة  واحتّلــت 
يدويــة علــى مبنــى قنــاة LBCI، واســتهدفت القــوات اإلســرائيلية 7 صحافييــن ومصّوريــن بالرصــاص 
ــًا اعتقــال قــوات ســوريا  ــف بالمّطــاط فــي الضفــة الغربيــة. وكان الفت الحــّي وخمســة بالرصــاص المغّل

يــن فــي ريــف الحســكة. يــن ألمانيَّ الديمقراطيــة “قســد” مصّوَريــن صحافيَّ

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:
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لبنان

تواَصــل مسلســل اإلعتــداء علــى المؤسســات اإلعالميــة فــي لبنــان خــالل شــهر كانــون الثاني/ينايــر 
2023، حيــث اســتهدف مجهولــون مبنــى قنــاة LBCI فــي أدمــا بقنبلــة يدويــة بعــد حملــة تحريــض 
ــخ وحســين قــاووق  يــن محمــد الداي ــن الكوميديَّ ــاة والممّثَلي ــد علــى مواقــع التواصــل ضــد القن وتهدي
بســبب فيديــو ســاخر لهمــا، فــي حيــن أطلــق مجهولــون أيضــًا النــار أمــام ســيارة الصحافــي محمــد عــواد 

فــي نفــق المطــار.

إلــى ذلــك، تعــّرض مراســل قنــاة MTV غــدي بــو موســى للتهديــد أمــام مجلــس النــواب مــن ِقبــل 
عنصــر مــن شــرطة المجلــس، واســتدعت القاضيــة غــادة عــون الصحافــي رامــي نعيــم مــن دون توضيــح 

ــل: ــرز التفاصي ــي أب األســباب. وفــي مــا يل

)1/11(: مجهولون ُيطلقون النار أمام سيارة الصحافي محمد عواد في نفق المطار
أطلــق	مجهولــون	يســتقّلون	دّراجتيــن	نارّيتيــن	النــار	أمــام	ســيارة	نائــب	رئيــس	تحريــر	موقــع	»أنترناشــونال	نيــوز	

نتــوورك«	الصحافــي	محمــد	عــواد،	أثنــاء	مــروره	فــي	نفــق	المطــار	علــى	مدخــل	العاصمــة	بيــروت.	

ين لحملة تحريض بسبب فيديو ساخر )1/20(: قناة LBCI تتعّرض وممّثَلين كوميديَّ
ــة	تحريــض	علــى	مواقــع	 ــخ	وحســين	قــاووق	لحمل ــن	محمــد	الداي ي ــن	الكوميديَّ ــاة	LBCI	والممّثَلي تعّرضــت	قن
التواصــل	االجتماعــي،	إضافــة	إلــى	تهديــدات	وصلــت	إلــى	هواتــف	قــاووق	والدايــخ،	علــى	خلفيــة	فيديــو	ســاخر	

تحــت	عنــوان	“تعّلــم	اللغــة	الشــيعية”	ضمــن	برنامــج	“تعــا	قلــو	بيزعــل”	علــى	القنــاة.

)1/22(: مجهولون ُيلقون قنبلة يدوية باتجاه مبنى قناة LBCI في أدما
ألقــى	مجهولــون	قنبلــة	يدويــة	باتجــاه	مبنــى	قنــاة	LBCI	فــي	منطقــة	أدمــا	فــي	قضــاء	كســروان،	انفجــرت	فــي	

أحــد	مواقــف	ســيارات	اســتوديوَهي	القنــاة،	مــا	أدى	إلــى	وقــوع	أضــرار	ماديــة.	

)1/27(: عنصر من شرطة مجلس النواب ُيهّدد المراسل غدي بو موسى أمام البرلمان
هــّدد	عنصــر	مــن	شــرطة	مجلــس	النــواب	مراســل	قنــاة	MTV	غــدي	بــو	موســى	عّدة	مــرات	أمام	مبنــى	المجلس،	

بســبب	اعتراضــه	علــى	منــع	اإلعــام	مــن	الدخول	إلى	المبنــى	للتغطية.	

)1/30(: القاضية غادة عون تستدعي الصحافي رامي نعيم من دون توضيح األسباب 
اســتدعت	النائبــة	العامــة	االســتئنافية	فــي	جبــل	لبنــان	القاضيــة	غــادة	عــون	ناشــر	موقــع	»السياســة«	ونائــب	
رئيــس	تحريــر	أخبــار	قنــاة	MTV	الصحافــي	رامــي	نعيــم	للمثــول	أمامهــا	صبــاح	يــوم	اإلثنيــن	6	شــباط/فبراير	

المقبــل،	مــن	دون	توضيــح	أســباب	االســتدعاء.
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سوريا
 

قفــزت “قــوات ســوريا الديمقراطيــة” إلــى واجهــة االنتهــاكات علــى الســاحة اإلعالميــة والثقافيــة فــي 
ــت قــوات األمــن التابعــة لهــا “األســايش”  ــث اعتقل ــر 2023، حي ــون الثاني/يناي ســوريا خــالل شــهر كان
المصــّور  منهمــا  ُعــرف  الحســكة  ريــف  فــي  القامشــلي  مدينــة  فــي  يــن  ألمانيَّ يــن  صحافيَّ مصّوَريــن 
سيباســتيان باكهــاوس بحّجــة تصويرهمــا مواقــع عســكرية. إلــى ذلــك، أصــدرت محكمــة الجــزاء فــي 
ــرز  ــي أب ــوة 6 أشــهر. وفــي مــا يل ــون الســوري الرســمي شــادي حل حلــب حكمــًا بحبــس مراســل التلفزي

التفاصيــل:

ين في الحسكة بحّجة تصويرهما مواقع عسكرية )1/23(: “األسايش” تعتقل مصّوَرين ألمانيَّ
يــن	فــي	مدينــة	 ألمانيَّ الديمقراطيــة	)األســايش(،	مصّوَريــن	 لقــوات	ســوريا	 التابعــة	 اعتقلــت	قــوات	األمــن	
القامشــلي	فــي	ريــف	محافظــة	الحســكة،	ُعــرف	منهمــا	المصــّور	الصحافــي	األلمانــي	سيباســتيان	باكهــاوس،	
ولــم	ُيكشــف	عــن	اســم	زميلــه،	أثنــاء	عملهمــا	فــي	القامشــلي.	وجــاء	االعتقــال	علــى	خلفيــة	تصويرهمــا	أنفاقــًا	
ومواقــع	عســكرية	تابعــة	لـ”قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة”	)قســد(	شــرقي	القامشــلي،	مــن	دون	الحصــول	علــى	
موافقــة	أمنيــة	والتنســيق	مــع	الجهــات	العســكرية،	فــي	حيــن	تحّدثــت	المعطيــات	عــن	أنهمــا	دخــا	المنطقــة	

بموافقــة	رســمية	مــن	“اإلدارة	الذاتيــة”.

 6 حلــوة  شــادي  الســوري  التلفزيــون  مراســل  بحبــس  تقضــي  حلــب  فــي  الجــزاء  (: محكمــة  1/25(
أشــهر

ــغ	بصــدور	حكــم	قضائــي	 أعلــن	مراســل	التلفزيــون	الســوري	الرســمي	فــي	مدينــة	حلــب	شــادي	حلــوة،	أنــه	تبّل
ــر	2022،	ويقضــي	بحبســه	 ــخ	17	تشــرين	األول/أكتوب ــة	الجــزاء	الرابعــة	فــي	حلــب	بتاري ــه	عــن	محكمــة	بداي بحّق

ــه	بصــدد	تقديــم	اســتئناف	للحكــم. ــارة	النعــرات	الطائفيــة	ودفــع	غرامــة	ماليــة،	وأن ســتة	أشــهر	بتهمــة	إث
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األردن

شــهدت الســاحة اإلعالميــة والثقافيــة فــي األردن انتهاكيــن خــالل شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2023، 
أحدهمــا نيابــي واآلخــر نقابــي. فقــد تعــّرض المصــّور الصحافــي أميــر خليفــة لالعتــداء بالضــرب خــالل 
تغطيتــه اجتماعــًا لنقابــة مكاتــب اســتقدام األيــدي العاملــة إثــر تالســن بينــه وبيــن أحــد أعضــاء النقابــة، 
وأصــدر رئيــس مجلــس النــواب األردنــي قــرارًا يقضــي بمنــع وســائل اإلعــالم مــن حضــور وتغطيــة جلســات 

مناقشــة الموازنــة العامــة. 

وفي ما يأتي أبرز التفاصيل: 

)1/10(: رئيس مجلس النواب األردني يمنع اإلعالم من تغطية اجتماعات الموازنة العامة
أصــدر	رئيــس	مجلــس	النــواب	األردنــي	أحمــد	الصفــدي	قــرارًا	يقضــي	بمنــع	وســائل	اإلعــام	مــن	حضــور	وتغطيــة	
جميــع	جلســات	اللجنــة	البرلمانيــة	التــي	تناقــش	الموازنــة	العامــة	للعــام	2023،	ولــم	ُيصــدر	أي	تبريــر	لقــراره	الــذي	
ــى	 ــي	مــن	أول ــوم	الثان ــي.	وقــد	جــاء	القــرار	فــي	الي ــي	كفلهــا	الدســتور	األردن ــة	اإلعــام	الت ــر	مخالفــًا	لحري ُيعتب
جلســات	مناقشــة	الموازنــة،	والتــي	تخّللتهــا	تجــاوزات	كثيــرة	مــن	ِقبــل	أعضــاء	فــي	البرلمــان	وتّمــت	تغطيتهــا	

إعاميــًا.

)1/12(: المصّور األردني أمير خليفة يتعّرض لالعتداء بالضرب خالل تغطيته اجتماعًا نقابيًا
تعــّرض	المصــّور	الصحافــي	األردنــي	الحــّر	أميــر	خليفــة	لاعتــداء	بالضــرب	خــال	تغطيتــه	اجتماعــًا	لنقابــة	مكاتــب	
اســتقدام	األيــدي	العاملــة،	وتصويــره	لقطــات	ثابتــة	لاجتمــاع،	مــا	أدى	إلــى	إصابتــه	بتورمــات	فــي	وجهــه	
وتحطيــم	كاميرتــه،	بعدمــا	انهــال	عليــه	بالضــرب	العشــرات	مــن	أصحــاب	مكاتــب	اســتقدام	العامات	المشــاركين	
فــي	االجتمــاع،	إثــر	تاســن	بينــه	وبيــن	أحــد	أعضــاء	النقابــة	الــذي	حجــب	الرؤيــة	عــن	عدســة	كاميرتــه	أكثــر	مــن	

مــرة	خــال	التصويــر.
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فلسطين

الضفــة الغربية

الضفــة  فــي  الفلســطينيين  والمصّوريــن  الصحافييــن  علــى  اعتداءاتهــا  تابعت القوات اإلســرائيلية 
الغربيــة خــالل شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2023، فاســتهدفت المصــّور الحــّر حســن قمحيــة ومصــّور وكالــة 
»ســيبا« األميركيــة ناصــر اشــتية، وطاقــم قنــاة »رؤيــا« الــذي ضــّم المراســل حافــظ صبــرا والمصــّور 
محمــود فــوزي، ومصــّور وكالــة »J-media« ليــث جّعــار، ومصــّور قنــاة »الجزيــرة مباشــر« محمــد 
ســمرين، والمصــّور الحــّر وهــاج بنــي مفلــح بالرصــاص الحــّي، كمــا اســتهدفت بالرصاص المعدنــي المغّلف 
ــه بحــش، ومراســل  ــد الل ــة عب ــار ومصــّور شــبكة »قــدس« اإلخباري بالمّطــاط كاّلً مــن المصــّور ليــث جّع
ــرة مباشــر« محمــد تركمــان، والمصــّور الحــّر  ــاة »الجزي ــق، ومصــّور قن ــة »القســطل« أيمــن قواري وكال
ــر لمــدة 3  ــع المنّي ــي« ربي ــون العرب ــح ومصــّور »التلفزي ــت. فيمــا احتجــزت المصــّور بنــي مفل محمــد ثاب
ــًا  ــرًا صحافي ــاة »الجزيــرة مباشــر« أحمــد الحاليقــة مــن مــكان إعــداده تقري ســاعات، وطــردت مصــّور قن
فــي بلــدة بيــت أّمــر، فيمــا حــاول مســتوطن دهــس ُكّل مــن المصــّور عبــد اللــه بحــش ومراســل وكالــة 

»فلســطين بوســت« مجاهــد طبنجــة، والمصــّور الحــّر جهــاد بــدوي.

إلــى ذلــك، اعتــدت عناصــر األمــن الفلســطيني علــى المصــّور محمــد تركمــان بالضــرب، وفصلــت صحيفــة 
»الحيــاة الجديــدة« الرّســام محمــد ســباعنة بســبب كاريكاتــور ينتقــد الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عبــاس. وتعــّرض الصحافــي فــي راديــو »علــم« محمــد األطــرش لحملــة تحريــض وتشــهير وتخويــن بســبب 

مقابــالت تلفزيونيــة، كمــا تعّرضــت صفحــة شــبكة »قــدس« اإلخباريــة لحملــة مماثلــة. 

وكان الفتــًا إغــالق إدارة »فايســبوك« الصفحــة الرســمية إلذاعــة »رايــة أف أم« يوميــن، وصفحــة 
ــل: ــرز التفاصي ــي أب ــت لحــم 2000« يومــًا واحــدًا. وفــي مــا يل ــو »بي رادي

)1/6(: »فايسبوك« ُيغلق الصفحة الرسمية إلذاعة »راية أف أم« يومين
إنــذار	 أي	 دون	 مــن	 يوميــن	 لمــدة	 أم«	 أف	 »رايــة	 الرســمية	إلذاعــة	 الصفحــة	 »فايســبوك«	 إدارة	 أغلقــت	

ُمســبق.

)1/7(: الصحافي محمد األطرش يتعّرض لحملة تحريض وتخوين بسبب مقابالت تلفزيونية
تعــّرض	الصحافــي	فــي	راديــو	»علــم«	محمــد	األطــرش	لحملــة	تحريــض	وتشــهير	وتخويــن	علــى	مواقــع	التواصــل	
اإلجتماعــي،	بعــد	أن	أجــرى	بعــض	المقابــات	عبــر	شــركة	اإلنتــاج	الخاصــة	بــه	لصالــح	حلقــة	مــن	برنامــج	»مــا	خفــي	
أعظــم«	الــذي	ُيعــرض	علــى	شــبكة	»الجزيــرة«،	حــول	»المقاومــة	الفلســطينية	المســّلحة	فــي	الضفــة	الغربيــة«،	

بحّجــة	»تعريــض	حيــاة	األفــراد	الذيــن	قابلهــم	للخطــر«.

)1/10(: األمن الفلسطيني يعتدي على المصّور محمد تركمان خالل تغطيته مسيرة في نابلس
اعتــدت	عناصــر	مــن	األمــن	الفلســطيني	باللبــاس	المدنــي	علــى	مصــّور	قنــاة	»الجزيــرة	مباشــر«	محمــد	تركمــان	
بالضــرب،	وصــادرت	هاتفــه	وهويتــه،	خــال	تغطيتــه	مســيرة	ُتطالــب	باإلفــراج	عــن	المعتقــل	السياســي	لــدى	

الســلطة	الفلســطينية	مصعــب	اشــتية.
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)1/12(: القوات اإلسرائيلية تستهدف المصّوَرين حسن قمحية وناصر اشتية بالرصاص في نابلس
	مــن	المصــّور	الحــّر	حســن	قمحيــة	ومصــّور	وكالــة	»ســيبا«	األميركيــة	 اســتهدفت	القــوات	اإلســرائيلية	ُكّاً
ناصــر	اشــتية	بالرصــاص	الحــّي،	فأصابــت	األول	برصاصــة	فــي	ســاقه	والثانــي	بشــظية	رصاصــة	فــي	فخــذه،	أثنــاء	

ــة	نابلــس. ــن	شــبان	فلســطينيين	فــي	مدين تغطيتهمــا	المواجهــات	بينهــا	وبي

)1/13(: القوات اإلسرائيلية تحتجز مصّوَرين على حاجز غرب نابلس
احتجــزت	القــوات	اإلســرائيلية	مصــّور	»التلفزيــون	العربــي«	ربيــع	المنّيــر	والمصــّور	الحــّر	وهــاج	بنــي	مفلــح	لمــدة	
ثــاث	ســاعات،	أثنــاء	مرورهمــا	علــى	حاجــز	ديــر	شــرف	العســكري	غــرب	مدينــة	نابلــس،	مــن	دون	أي	ســبب	

واضــح.

)1/16(: مستوطن يحاول دهس مراسل ومصّوَرين خالل إجرائهم مقابالت قرب نابلس
حــاول	مســتوطن	دهــس	ُكّل	مــن	مراســل	وكالــة	»فلســطين	بوســت«	مجاهــد	طبنجــة،	والمصــّور	الحــّر	جهــاد	
بــدوي،	ومصــّور	شــبكة	»قــدس«	اإلخباريــة	عبــد	اللــه	بحــش،	أثنــاء	تغطيتهــم	إعتــداء	مســتوطنين	علــى	صاحــب	

ســوبر	ماركــت	فــي	بلــدة	حــوارة	جنــوب	نابلــس.

)1/19(: شبكة »قدس« اإلخبارية تتعّرض لحملة تحريض وتخوين
تعّرضــت	شــبكة	»قــدس«	اإلخباريــة	لحملــة	تحريــض	وتخويــن	عبــر	رســائل	وصلــت	لمجموعــات	فلســطينية،	

دعــت	لإلبــاغ	عــن	منشــورات	الشــبكة	إلدارة	»فايســبوك«.

)1/25(: صحيفة »الحياة الجديدة« تفصل الرّسام محمد سباعنة بسبب كاريكاتور ينتقد محمود عباس
فصلــت	إدارة	صحيفــة	»الحيــاة	الجديــدة«	رســام	الكاريكاتــور	محمــد	ســباعنة،	بحجــة	»الرغبــة	بدمــاء	شــابة	فــي	
ــًا	ينتقــد	فيــه	 الصحيفــة«،	علمــًا	أن	ســباعنة	كان	قــد	نشــر	علــى	صفحتــه	علــى	»فايســبوك«	رســمًا	كاريكاتوري

الرئيــس	الفلســطيني	محمــود	عبــاس	قبــل	قــرار	فصلــه	مــن	الصحيفــة.

)1/25(: القوات اإلسرائيلية تستهدف مراساًل و4 مصّورين بالرصاص جنوب نابلس
اســتهدفت	القــوات	اإلســرائيلية	ُكًا	مــن	مصــّور	شــبكة	»قــدس«	اإلخباريــة	عبــد	اللــه	بحــش،	ومصــّور	وكالــة	
»J- media«	ليــث	جّعــار،	ومراســل	وكالــة	»القســطل«	أيمــن	قواريــق،	ومصــّور	قنــاة	»الجزيــرة	مباشــر«	
محمــد	تركمــان،	والمصــّور	الحــّر	محمــد	ثابــت	بالرصــاص	المعدنــي	المغّلــف	بالمّطــاط،	أثنــاء	تغطيتهــم	اقتحــام	

ــا	جنــوب	نابلــس. المســتوطنين	لمواقــع	أثريــة	فــي	بلــدة	عورت

)1/26(: القوات اإلسرائيلية تستهدف صحافيًا ومصّوَرين بالرصاص الحّي في مخيم جنين
اســتهدفت	القــوات	اإلســرائيلية	طاقــم	قنــاة	»رؤيــا«	الــذي	ضــّم	المراســل	حافــظ	صبــرا	والمصــّور	محمــود	
فــوزي،	ومصــّور	وكالــة	»J-media«	ليــث	جّعــار	بالرصــاص	الحــّي،	أثنــاء	تغطيتهــم	اقتحامهــا	لمخيــم	جنيــن.	

)1/28(: القوات اإلسرائيلية تستهدف مصّوَرين بالرصاص الحّي جنوب نابلس
ــرة	مباشــر«	محمــد	ســمرين،	والمصــّور	الحــّر	وهــاج	بنــي	 ــاة	»الجزي اســتهدفت	القــوات	اإلســرائيلية	مصــّور	قن

ــا	جنــوب	مدينــة	نابلــس. ــاء	تغطيتهمــا	إغاقهــا	لمداخــل	بلــدة	بيت مفلــح	بالرصــاص	الحــّي،	أثن
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)1/29(: القوات اإلسرائيلية تطرد المصّور أحمد الحاليقة أثناء إعداده تقريرًا في بيت أّمر
طــردت	القــوات	اإلســرائيلية	مصــّور	قنــاة	»الجزيــرة	مباشــر«	أحمــد	الحايقــة	أثنــاء	إعــداده	تقريــرًا	صحافيــًا	فــي	

بلــدة	بيــت	أّمــر	قــرب	مدينــة	الخليــل،	حــول	التوتــر	المســتمر	بينهــا	وبيــن	أهالــي	البلــدة.

)1/30(: »فايسبوك« ُيغلق صفحة راديو »بيت لحم 2000« من دون توضيح األسباب
أغلقــت	إدارة	»فايســبوك«	صفحــة	راديــو	»بيــت	لحــم	2000«	مــن	دون	ســابق	إنــذار	أو	توضيــح	أســباب	اإلغــاق،	
كمــا	تــّم	اغــاق	الصفحــات	الشــخصية	لســبعة	محّرريــن	ُمشــرفين	علــى	الصفحــة،	واســتمّر	اإلغــاق	إلــى	اليــوم	

التالي.

قطاع غزة

واصلت األجهزة األمنية التابعة لحكومة حركة »حماس« التضييق على الصحافيين خالل شهر كانون 
الثاني/يناير 2023، فحّققت »نيابة المؤسسات« مع الصحافي الحّر أحمد سعيد بتهمة »إساءة 

استخدام التكنولوجيا« بسبب فيديو على »فايسبوك«، فيما منعت وزارة الداخلية مؤسسة 
»فلسطينيات« من عقد جلسة حوارية داخل مقّرها لمناقشة تحقيق صحافي. وفي ما يلي أبرز 

التفاصيل:

)1/17(: وزارة داخلية »حماس« تمنع مؤسسة »فلسطينيات« من عقد جلسة حوارية داخل مقّرها
منعــت	وزارة	الداخليــة	التابعــة	لحكومــة	حركــة	»حمــاس«	فــي	قطــاع	غــزة	مؤسســة	»فلســطينيات«	مــن	
عقــد	جلســة	حواريــة	داخــل	مقّرهــا	فــي	مدينــة	غــزة،	لمناقشــة	تحقيــق	صحافــي	أنتجتــه	وكالــة	»نــوى«	التابعــة	
للمؤسســة	حــول	»التحــّرش	فــي	المؤسســات	األكاديميــة	فــي	قطــاع	غــزة«،	بحّجــة	عــدم	الحصــول	علــى	إذن	

أو	إشــعار	ُمســبق.

)1/22(: »نيابة المؤسسات« ُتحّقق مع الصحافي أحمد سعيد بتهمة إساءة استخدام التكنولوجيا
حّققــت	»نيابــة	المؤسســات«	التابعــة	لحكومــة	حركــة	»حمــاس«	فــي	قطــاع	غــزة	مــع	الصحافــي	الحــّر	أحمــد	
ســعيد	بتهمــة	»إســاءة	اســتخدام	التكنولوجيــا«،	علــى	خلفيــة	شــكوى	ضــّده	بســبب	فيديــو	علــى	»فايســبوك«،	
يتمحــور	حــول	تهريــب	الشــباب	مــن	غــزة	وغرقهــم	فــي	البحــر،	والشــكوى	المقّدمــة	مــن	المحامــي	الــذي	ُذكــر	

اســمه	فــي	البــّث.

أراضي الـ48

ل أي انتهــاك علــى الســاحة اإلعالميــة والثقافيــة فــي أراضــي الـــ48 خــالل شــهر كانــون الثانــي/ لــم ُيســجَّ
يناير 2023
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التقرير المختصر

استمّرت االعتداءات على المؤسسات اإلعالمية في لبنان وعلى الصحافيين في فلسطين، واحتّلت 
واجهة االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر كانون الثاني/يناير 2023، حيث 

ألقى مجهولون قنبلة يدوية على مبنى قناة LBCI، واستهدفت القوات اإلسرائيلية 7 صحافيين 
ومصّورين بالرصاص الحّي وخمسة بالرصاص المغّلف بالمّطاط في الضفة الغربية، وكان الفتًا اعتقال 

ين في ريف الحسكة. ين ألمانيَّ “قوات سوريا الديمقراطية” مصّوَرين صحافيَّ
أما تفاصيل االنتهاكات في كل من البلدان األربعة التي يغطيها مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية 

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

ــون	الثاني/ينايــر	2023،	 ــى	المؤسســات	اإلعاميــة	خــال	شــهر	كان ــان،	تواَصــل	مسلســل	اإلعتــداء	عل فــي	لبن
ــد	 ــة	)1/22(	بعــد	حملــة	تحريــض	وتهدي ــاة	LBCI	فــي	أدمــا	بقنبلــة	يدوي حيــث	اســتهدف	مجهولــون	مبنــى	قن
يــن	محمــد	الدايــخ	وحســين	قــاووق	بســبب	فيديــو	 علــى	مواقــع	التواصــل	ضــد	القنــاة	والممّثَليــن	الكوميديَّ
ــار	أمــام	ســيارة	الصحافــي	محمــد	عــواد	فــي	نفــق	 ــون	أيضــًا	الن ــق	مجهول ــن	أطل ســاخر	لهمــا	)1/20(،	فــي	حي

المطــار	)1/11(.	

إلــى	ذلــك،	تعــّرض	مراســل	قنــاة	MTV	غــدي	بــو	موســى	للتهديــد	أمــام	مجلــس	النــواب	مــن	ِقبــل	عنصــر	مــن	
شــرطة	المجلــس	)1/27(،	واســتدعت	القاضيــة	غــادة	عــون	الصحافــي	رامــي	نعيــم	مــن	دون	توضيــح	األســباب	

.)1/30(

وفــي	ســوريا،	قفــزت	»قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة«	)قســد(	إلــى	واجهــة	االنتهــاكات	علــى	الســاحة	اإلعاميــة	
التابعــة	لهــا	»األســايش«	 الثاني/ينايــر	2023،	حيــث	اعتقلــت	قــوات	األمــن	 والثقافيــة	خــال	شــهر	كانــون	
يــن	فــي	مدينــة	القامشــلي	فــي	ريــف	الحســكة	ُعــرف	منهمــا	المصــّور	سيباســتيان	 يــن	ألمانيَّ مصّوَريــن	صحافيَّ
ــك،	أصــدرت	محكمــة	الجــزاء	فــي	حلــب	حكمــًا	 ــى	ذل ــة	تصويرهمــا	مواقــع	عســكرية	)1/23(.	إل باكهــاوس	بحّج

ــوة	6	أشــهر	)1/25(. ــون	الســوري	الرســمي	شــادي	حل بحبــس	مراســل	التلفزي

وفــي	األردن،	شــهدت	الســاحة	اإلعاميــة	والثقافيــة	انتهاكيــن	خــال	شــهر	كانــون	الثاني/ينايــر	2023،	أحدهمــا	
نيابــي	واآلخــر	نقابــي.	فقــد	تعــّرض	المصــّور	الصحافــي	أميــر	خليفــة	لاعتــداء	بالضــرب	خــال	تغطيتــه	اجتماعــًا	
ــة	)1/12(،	وأصــدر	رئيــس	 ــه	وبيــن	أحــد	أعضــاء	النقاب ــر	تاســن	بين ــة	إث ــة	مكاتــب	اســتقدام	األيــدي	العامل لنقاب
مجلــس	النــواب	األردنــي	قــرارًا	يقضــي	بمنــع	وســائل	اإلعــام	مــن	حضــور	وتغطيــة	جلســات	مناقشــة	الموازنــة	

العامــة	)1/10(.	

ــن	الفلســطينيين	 ــن	والمصّوري ــة،	تابعت	القوات	اإلســرائيلية	اعتداءاتهــا	علــى	الصحافيي وفــي	الضفــة الغربي
	مــن	المصــّور	الحــّر	حســن	قمحيــة	 خــال	شــهر	كانــون	الثاني/ينايــر	2023،	فاســتهدفت	بالرصــاص	الحــّي	كّاً
ومصــّور	وكالــة	»ســيبا«	األميركيــة	ناصــر	اشــتية	)1/12(،	وطاقــم	قنــاة	»رؤيــا«	الــذي	ضــّم	المراســل	حافــظ	صبــرا	
ــرة	مباشــر«	 ــاة	»الجزي ــار	)1/26(،	ومصــّور	قن والمصــّور	محمــود	فــوزي،	ومصــّور	وكالــة	»J-media«	ليــث	جّع
محمــد	ســمرين	والمصــّور	الحــّر	وهــاج	بنــي	مفلــح	)1/28(،	كمــا	اســتهدفت	بالرصــاص	المعدنــي	المغّلــف	
	مــن	المصــّور	ليــث	جّعــار،	ومصــّور	شــبكة	»قــدس«	اإلخباريــة	عبــد	اللــه	بحــش،	ومراســل	وكالــة	 بالمّطــاط	كّاً
»القســطل«	أيمــن	قواريــق،	ومصــّور	قنــاة	»الجزيــرة	مباشــر«	محمــد	تركمــان،	والمصــّور	الحــّر	محمــد	ثابــت	
)1/25(.	فيمــا	احتجــزت	المصــّور	وهــاج	بنــي	مفلــح	ومصــّور	»التلفزيــون	العربــي«	ربيــع	المنّيــر	لمــدة	3	ســاعات	
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)1/13(،	وطــردت	مصــّور	قنــاة	»الجزيــرة	مباشــر«	أحمــد	الحايقــة	مــن	مــكان	إعــداده	تقريــرًا	صحافيــًا	فــي	بلــدة	
بيــت	أّمــر	)1/29(،	فيمــا	حــاول	مســتوطن	دهــس	ُكّل	مــن	المصــّور	عبــد	اللــه	بحــش	ومراســل	وكالــة	»فلســطين	

بوســت«	مجاهــد	طبنجــة	والمصــّور	الحــّر	جهــاد	بــدوي	)1/16(.	

إلــى	ذلــك،	اعتــدى	األمــن	الفلســطيني	علــى	المصــّور	محمــد	تركمــان	بالضــرب	)1/10(،	وفصلــت	صحيفــة	
»الحيــاة	الجديــدة«	الرّســام	محمــد	ســباعنة	بســبب	كاريكاتــور	ينتقــد	الرئيــس	الفلســطيني	محمــود	عبــاس	
)1/25(.	وتعــّرض	الصحافــي	فــي	راديــو	»علــم«	محمــد	األطــرش	لحملــة	تحريــض	وتشــهير	وتخويــن	بســبب	

مقابــات	تلفزيونيــة	)1/7(،	كمــا	تعّرضــت	صفحــة	شــبكة	»قــدس«	اإلخباريــة	لحملــة	مماثلــة	)1/19(.	

وكان	الفتــًا	إغــاق	إدارة	»فايســبوك«	الصفحــة	الرســمية	إلذاعــة	»رايــة	أف	أم«	يوميــن	)1/6(،	وصفحــة	راديــو	
»بيــت	لحــم	2000«	يومــًا	واحــدًا	)1/30(.

وفــي	قطــاع غــزة،	واصلــت	األجهــزة	األمنيــة	التابعــة	لحكومــة	حركــة	»حمــاس«	التضييــق	علــى	الصحافييــن	
خــال	شــهر	كانــون	الثاني/ينايــر	2023،	فحّققــت	»نيابــة	المؤسســات«	مــع	الصحافــي	الحــّر	أحمــد	ســعيد	بتهمــة	
»إســاءة	اســتخدام	التكنولوجيــا«	بســبب	فيديــو	علــى	»فايســبوك«	)1/22(،	فيمــا	منعــت	وزارة	الداخليــة	

مؤسســة	»فلســطينيات«	مــن	عقــد	جلســة	حواريــة	داخــل	مقّرهــا	لمناقشــة	تحقيــق	صحافــي	)1/17(.

ل	أي	انتهــاك	علــى	الســاحة	اإلعاميــة	والثقافيــة	خــال	شــهر	كانــون	الثاني/ينايــر	 وفــي	أراضــي الـــ48،	لــم	ُيســجَّ
.2023
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